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Volume de recursos que começa a ser pago 
no fi m do mês é 10% superior ao ano passado

Décimo terceiro 
salário vai injetar R$ 2,9 

bilhões na economia

Lawrence Wahba lança 
documentário que retrata 
os incêndios no Pantanal
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Convidecia, nova 
vacina de dose 

única, é analisada 
pela Anvisa

Carlão diz que 
Câmara contribuiu para 
congelamento do IPTU

Famílias fazem 
filas nos Cras para 
atualizar dados do 

Cadastro Único

Após surto de 
COVID-19, UTIs de 

Dourados voltam a ter 
100% de ocupação

Comércio está 
autorizado a abrir no 
Dia da Proclamação 

da República

O laboratório brasileiro Biomm 
apresentou à Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) 
pedido de uso emergencial da 

vacina Convidecia, desenvolvida 
pela empresa chinesa CanSino 
contra a COVID-19. A empresa 

tem acordo para importar e pro-
duzir no Brasil a vacina aplicada 

em dose única. Página B4

O vereador Carlos Augusto 
Borges (Carlão, PSB) fez um ba-
lanço de seu primeiro ano como 
presidente da Câmara de Campo 

Grande e destacou a ação dos vere-
adores no atendimento à população, 
com aprovação de matérias de inte-
resse da população como a do con-
gelamento do IPTU 2022. Página A3

A Prefeitura de Campo Grande 
informou que mais de 60 mil fa-

mílias precisam realizar a atuali-
zação do cadastro para não perder 

os benefícios sociais. Com isso, 
desde a última quarta-feira (10), 

as unidades dos Cras (Centros de 
Referência de Assistência Social) 

da Capital amanheceram com filas. 
Tudo isso graças a que as pessoas 
se dirigiram às unidades para atu-
alizar o Cadastro Único, necessário 
para o recebimento dos benefícios 
sociais oferecidos pelo governo fe-

deral. Com a alta demanda por aten-
dimentos, algumas unidades como a 
do bairro Aero Rancho passarão na 
próxima semana a atender apenas 
mediante horário agendado, para 

evitar as aglomerações e conseguir 
atender a todos. Página A5

Nos últimos dias, a cidade de 
Dourados está registrando um 
surto de moradores com o novo 
coronavírus. Com isso, as taxas 

de internação em Unidades de Te-
rapia Intensiva destinadas exclusi-
vamente para o tratamento da do-
ença voltaram a registrar 100% de 
ocupação. Mesmo assim, a prefei-
tura da cidade destaca que ainda 

não será necessário transferir 
pacientes para outras cidades e 

revela que a retomada do número 
de casos é algo comum dentro da 
pandemia de COVID-19. Em con-

traparttida, as escolas retomaram 
as aulas presenciais ontem (11), 
depois que as aulas foram sus-

pensas após casos confirmados da 
doença em alunos e professores. 

Vale destacar que, segundo o 
“vacinômetro” de Dourados, há 
100% da população com 18 anos 
ou mais e os grupos prioritários 

vacinados com a primeira dose da 
vacina contra a COVID-19. E ainda, 
deste grupo, há 86,67% de imuni-
zados com a segunda dose. São 

mais de 303.312 doses aplicadas. 
Dos jovens entre 12 e 17 anos, 

88,42% já estão vacinados. Página A6

Até dezembro de 2021, o 
pagamento do 13º salário 

tem o potencial de injetar na 
economia de Mato Grosso do 
Sul R$ 2.959.857.694,35. Isso 
representa um acréscimo de 
R$ 278.271.627,71 no total de 
recursos na comparação com 

o ano de 2020.
O volume é 10,38% su-

perior em relação ao ano 
anterior. A variação voltou à 
casa de dois dígitos depois 

de quatro anos de variações 
positivas, mas discretas, 

e será percebida para 
1.055.602 pessoas, o que 

representa um crescimento 
em 4,90% da participação de 
trabalhadores, ou de 49.334 

pessoas. Os dados foram 
divulgados pelo Dieese (De-

partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos). Para o 
cálculo do pagamento do 

13º salário em 2021, foram 
reunidos dados da Rais (Re-
lação Anual de Informações 

Sociais) e do Novo Caged 
(Novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-

gados), ambos do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 
Também foram conside-

radas informações
da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua), rea-
lizada pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística), da Previdência 
Social e da STN (Secretaria 

do Tesouro Nacional). 

A economista-chefe do 
Dieese em Campo grande, 
Andréia Ferreira, destaca 
que a pesquisa considerou 
os trabalhadores contra-
tados até dezembro de 

2019 e as variações do novo 
Caged. Andreia disse que 
“no ano que vem teremos 

a percepção melhor do que 
aconteceu com o mercado 
de trabalho local, no pós-

-pandemia”.
A economista reforçou 

que a questão do trabalho é 
uma preocupação recorrente, 
porque na semana passada 
mesmo o Ministério do Tra-
balho e Emprego divulgou 

que os dados estavam subes-
timados para a empregabili-

dade no Brasil. Página A7

No Dia do Pantanal, 
Lawrence Wahba lança 
na GloboPlay “Jagua-
retê-Avá: Pantanal em 
Chamas”. O documen-

tário mostra em 1h14m 
a devastação do fogo 
que se tornaria uma das 
maiores tragédias da his-
tória do bioma. Página C1

Divulgação

Izaias Medeiros/CMCG

João Carrigó

Safra de grãos 
será menor nas 

lavouras do Estado
Página A8

Time de basquete 
tenta formar e 

manter equipe adulta
Página B1

ESPORTES

CONFIRA O QUECONFIRA O QUE

ABRE FECHA

Fonte:   Reportagem
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Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    20°   29°
Dourados      18°   31°
Corumbá                   25°             29°
Maracaju                   18°             32°
Ponta Porã                 17°             29°
Três Lagoas               19°            29°
Mundo Novo              19°   32°

Sol com muitas nuvens de 
manhã e pancadas de chuva à 
tarde. À noite a chuva para.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



As longas estiagens que castigaram 
todo o país no segundo e terceiro 
trimestres ainda têm trazido grandes 

desafios para o produtor rural. Após os 
longos períodos de seca e de altas tempera-
turas que contribuíram para a ocorrência 
de incêndios indesejados nas propriedades 
rurais, muitos produtores foram autuados 
pelos órgãos ambientais pela prática de 
crimes contra o meio ambiente dos quais 
nem sempre foram os reais autores.

Ou seja, não obstante os prejuízos 
econômicos com a perda da lavoura, 
maquinário, estrutura física e animais, 
os produtores rurais ainda podem ser 
responsabilizados pela prática de crimes 
ambientais mediante punição nas esferas 
administrativa, cível e criminal.

Na prática, quando os incêndios atingem 
unidades de conservação, áreas de preser-
vação ou reservas legais, o infrator está 
sujeito a sanções administrativas como ad-
vertência, multa simples, multa diária, apre-
ensões de produtos e subprodutos, animais, 
instrumentos, equipamentos e/ou veículos 
de qualquer natureza utilizados na infração. 
No âmbito civil, o produtor rural pode ser 
processado para que indenize os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros; ao 

passo que, na esfera penal, pode ser conde-
nado pela prática de crime ambiental.

Ocorre que, ao contrário do que muitos 
pensam, nem sempre o produtor rural é o 
real causador dos incêndios florestais consta-
tados em suas propriedades, já que podem ter 
origem em áreas vizinhas ou causas diversas.

Não que não haja casos em que as multas 
não sejam devidas, como nas hipóteses de utili-
zação de queimadas para promover a retirada 
da vegetação como forma de renovação de pas-
tagens. O ponto que se destaca é que incêndios 
florestais podem ter diferentes causas, tais 
quais: fumantes que largam restos de cigarro 
em áreas lindeiras a mato seco, efeito-lente 
de cacos de vidro, estradas de ferro, fogo cam-
pestre (pescarias, acampamentos ou caçadas), 
raios, incendiários (fogo ateado por vingança 
ou desequilíbrio mental) etc.

Seguindo essa linha argumentativa, de-
vido à sua natureza sancionadora, a multa 
ambiental só pode ser aplicada em face do 
verdadeiro causador do dano, devendo restar 
cabalmente comprovadas a autoria e a mate-
rialidade da lesão ao meio ambiente.

Isso equivale dizer que a ausência de com-
provação do nexo de causalidade entre a con-
duta do agente e os supostos danos ambientais 
constatados podem implicar na nulidade do 

auto de infração ambiental.
Nesses casos, é preciso que o produtor rural 

prove que não deu causa ao fogo e que adotou 
todas as diligências para evitar que o incêndio 
se alastrasse para a área de proteção. Para 
esse propósito, registros como fotos, vídeos, 
atas notariais, boletins de ocorrência, decla-
rações redigidas e laudos de vistoria técnica 
são algumas das provas importantes para a 
defesa do produtor rural.

De outro norte, exige-se que a aplicação das 
multas ambientais seja precedida de um laudo 
conclusivo capaz de apurar suficientemente a 
origem e a autoria do fogo. Sem isso, não pode 
ser convalidada a aplicação de multa por dano 
ambiental com base na presunção de que o 
produtor rural seria o real causador das quei-
madas. Leia-se, não se admite a suposição da 
autoria do fogo para penalizar o produtor rural.

Essa argumentação precisa ser articulada 
pelo produtor rural em defesa administrativa 
perante os órgãos ambientais competentes, a 
fim de que seja afastada a responsabilidade 
que lhe é atribuída. Não sendo afastada a 
penalização ambiental junto à esfera admi-
nistrativa, o produtor rural ainda poderá 
manejar a via judicial para anular o auto 
de infração ambiental, que, geralmente, 
apresenta muitas irregularidades formais e 
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2 Os tex tos da pri mei ra pá gi na con ti nham 
algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
        0% SIM                   100%  NÃO

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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Editorial

A responsabilidade por multa 
ambiental decorrente de incêndios

Habeas corpus

Renato Dias dos Santos

Gilberto Verardo

Nos anos 70 e 80 desastres ambientais 
confirmaram a apreensão dos cientistas 
quanto ao futuro do planeta com o com-

prometimento perigoso da camada de ozônio, sob 
influência dos acidentes nucleares de Miles Island 
nos EUA e Chernobyl na antiga URSS, além das 
marés negras no Alaska pelos navios petroleiros 
e o vazamento químico de Bhopal na Índia. 
Acrescente-se a isso a divulgação, já em 1972, do 
documento “Limites para o Crescimento” no final 
da Conferencia Mundial sobre o “Meio ambiente 
humano”, na cidade sueca de Estocolmo.

Quase duas décadas depois, no dia 1º de 
dezembro de 1997, um grupo de médicos enviou 
um relatório prognostico ao jornal The New York 
Times sobre os efeitos plausíveis da instabilidade 
climática, ressaltando aqueles mais imediatos 
e passiveis de ações concretas para amenizar 
os problemas no âmbito da saúde publica, em 
todos os continentes, com destaque para: Do-
enças e mortes crescentes derivados das ondas 
de calor e poluição atmosférica, com riscos 
principalmente para idosos, crianças, pobres 
e portadores de moléstias cardíacas e pulmo-
nares. Explosão e difusão de algumas doenças 
infecciosas transmitidas por mosquitos, entre 
as quais a encefalite virótica, a dengue, a febre 
amarela e a malária. Propagação de algumas 
doenças transmitidas pela agua, como diarreias 

infantis e cólera morbus. O que é talvez a maior 
preocupação revelada neste relatório - os efeitos 
prejudiciais aos organismos do ecossistema na 
terra e nos oceanos, podendo afetar a produção 
alimentar e alterar o funcionamento do ecossis-
tema que torna possível a vida em nosso planeta. 
Parece que só tomamos alguma atitude quando a 
ameaça é visível. Mais ainda, quando ameaça o 
status do modelo econômico-social. Derivado da 
influência cartesiana de causa e efeito, negando 
olhos e mentes para atitudes de prevenção.

Ainda em 2009, Leonardo Boff numa confe-
rencia no programa Gestão para a Sustentabi-
lidade realizada pelo Instituto Uniethos entre 
os dias 18 e 20 de março em São Paulo, dizia 
que “por enquanto, as coisas antigas ainda não 
morreram e as novas ainda não tiveram força 
para nascer. Com a crise climática, estamos em 
um momento raro, de reinvenção da convivência 
humana, quando se abrem horizontes de espe-
rança, desde que iniciemos praticas novas. Já 
estamos no aquecimento global e a Terra esta 
buscando adaptar-se a ele, trabalhando para um 
equilíbrio. Somos a parte inteligente da Terra. 
Nos próximos anos teremos de 150 a 200 milhões 
de migrantes climáticos”.

Meio século depois que impactos tais 
informações trouxeram? Cabe a cada um 
responder de acordo com seu nível de cons-

ciência, informação e interesse.
O evento do aquecimento global nos fez per-

ceber que a crise do mundo hipermoderno não 
chegou à consciência de muitos ainda, incluindo 
lideres políticos ocidentais e orientais. Uma auto-
proteção ideológica de modelos econômicos está 
transparecendo na COP 26 em sua semana final e 
preocupante. O impasse continua. Por enquanto, 
só promessas e discursos. Muito provavelmente 
os movimentos naturalistas e ecológicos, odiado 
por muitos, mas que já vão completar meio sé-
culo,  são formas de expressão da consciência 
coletiva, que observando cada vez mais uma 
artificializacão perigosa da vida e afastando-se 
do mundo natural (da natureza), não possa con-
trolar as consequências futuras desse processo. 
O maior desafio é reconstruir o que foi destruído 
pela negação e utilização do mundo natural como 
matéria prima apenas, criando espaço para a 
proliferação de microrganismos, que, em busca 
de seu espaço de sobrevivência , se tornam cada 
vez mais resistentes à arma artificializadora dos 
homens. As superbactérias, presentes nos hospi-
tais e, particularmente nos centros cirúrgico, são 
exemplos, apesar do empenho em combate-las.

Nesse momento fico me perguntando se os 
indígenas, por serem mais próximos da vida 
natural, sofrerão menos com as consequências 
das mudanças climáticas, como também os 
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Um dinheiro extra na conta sempre 
é muito bem-vindo não é mesmo? 
Ainda mais em um ano de tantos 

altos e baixos. Ele é pago pelas empresas 
agora no fim do ano e, para mim, é um 
indicador forte da situação financeira 
das pessoas. Não há regras para se uti-
lizar esse benefício, mas alguns cuidados 
podem ser de grande serventia para ga-
rantir a saúde das finanças.

Se o beneficiado não vê a hora de 
receber essa quantia para gastar in-
teiramente pagando dívidas, logo se vê 

um erro crucial. Décimo terceiro é uma 
gratificação, devia ser usado para outras 
coisas também, mais agradáveis, como 
compras de fim de ano ou ser poupado 
para realizações de objetivos de curto, 
médio e longo prazos, por exemplo. 
Utilizar esse dinheiro extra de maneira 
impulsiva não irá resolver a causa do 
problema do endividamento, apenas a 
consequência dele, de forma pontual.

Se você não tem dívidas, uma boa ideia 
é reservar o 13º para as despesas que 
obrigatoriamente precisam ser pagas no 

início do ano seguinte. É bom lembrar que 
entre dezembro e março impostos e contas 
inadiáveis costumam se acumular – é 
IPTU, é IPVA, é rematrícula das crianças, 
é material escolar. Comece a pensar em 
outros tipos de gastos só depois de já ter 
analisado suas dívidas e suas despesas 
obrigatórias. Com o Natal e as comemo-
rações de Ano-Novo, esta época está cheia 
de tentações de consumo. Uma parte do 
seu 13º salário pode ser reservada para 
bancar presentes. Mas veja bem: procure 
estabelecer um limite para suas compras 

extras neste período. 
Um dos princípios fundamentais da 

educação financeira é o planejamento, e 
devemos usar e abusar dele para ter me-
lhores resultados em qualquer âmbito da 
vida. Sendo assim, é fundamental a edu-
cação financeira, descobrindo a maneira 
correta de tratar o dinheiro. Além disso, 
para quem já está endividado, é preciso 
entender que só se deve pagar uma dívida 
quando se tem condições de fazer isso, 
ou seja, após se planejar, pois um passo 
precipitado pode até piorar a situação. 

13º mais curto

materiais passíveis de invalidação.
O que se recomenda é que, tão logo 

receba notificação por dano ambiental, o 
produtor rural procure advogado que atue 
especificamente em sua área para entender 
o que pode ser feito em seu favor diante de 
eventuais irregularidades. Em linhas gerais, 
o recebimento da autuação é só o início de 
uma jornada, cujo êxito depende de uma boa 
atuação profissional.

nordestinos do sertão. Seus corpos teriam genes 
mais resistentes do que corpos cosmopolitas? 
Sua resiliência é construída em cima das neces-
sidades mais elementares deficitárias, como a 
alimentação e a sede. Não conhecem o conforto 
hipermoderno. A vida cosmopolita anda artifi-
cial em quase tudo. Precisamos de um Habeas 
Corpus, do latim – “que tenhas teu o corpo”, ou 
melhor dizendo: aproprie-se do seu corpo en-
quanto ainda pensa que ele te pertence. Não mais 
a medicina ou os planos de saúde caríssimos e 
inúteis  que irão lhe dar sua saúde de volta. Desta 
vez quem poderá dar é a natureza revoltada, 
desde que voltemos a ter alguma afeição por 
ela. O habeas corpus é clichê do Direito positivo. 
Nossa prisão é o clima terráqueo.
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Vereador destaca agilidade em temas de interesse social e econômico

Carlão destaca atuação da Câmara 
em projetos de interesse do povo

Juventude
O Programa Juventude em Pauta do mês de novembro da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul faz alusão ao 
Dia da Consciência Negra e aborda a perspectiva do jovem 
negro com entrevistas com o cineasta e roteirista Ulísver 
Silva e com a empreendedora do @pelepretabrecho, Ma-
riana Moraes dos Anjos.  O “Juventude em Pauta” é exibido 
ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da Claro 
NET TV em Campo Grande e em Dourados. 

TRE-MS
Foi prorrogado processo seletivo de Estágio no TRE-MS. 

Será aberto um novo prazo para o recebimento de novas 
inscrições, bem como para validação de inscrições dos 
candidatos que não fizeram a entrega de alimentos. O novo 
cronograma será divulgado em breve. Estão confirmadas 
as inscrições dos candidatos que realizaram a inscrição e 
a validaram com a entrega de alimentos na sede do TRE-
-MS. São diversas vagas, a carga horária é de 5 horas diá-
rias (25 horas semanais) com bolsa mensal de R$ 850,00 e 
auxílio-transporte.

Cobrança
O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do 

Consumidor na Assembleia Legislativa, deputado estadual 
Felipe Orro, cobrou ontem (11), uma intervenção da Anatel 
junto às concessionárias de telefonia móvel e internet banda 
larga em Mato Grosso do Sul. Ele quer melhorias no serviço e 
afirma que a falta de sinal das operadoras de telefonia, tanto 
para ligações telefônicas como para acesso à internet. “Os 
clientes merecem respeito e serviço de qualidade por parte 
das concessionárias de telefonia”, protesta o parlamentar.

Dourados
O prefeito de Dourados, Alan Guedes, recebeu ontem 

(11) o governador do Distrito 4470 do Rotary Club Inter-
national, Luiz de Albuquerque Ferreira, o Buka  esposa 
Veruska Alessandra Alves,que foram declarados hóspedes 
oficiais do município. Eles estavam acompanhados por 
rotarianos dos seis clubes da cidade e também da Casa da 
Amizade. “São pessoas que participam de forma ativa da 
sociedade e buscam melhorar a cidade em que vivemos”, 
disse o prefeito Alan Guedes.

Rayani Santa Cruz

Bastidores

Aposentados e pensio-
nistas de Mato Grosso do 
Sul têm agora mais uma 
ferramenta de proteção. Foi 
publicada ontem (11) no Di-
ário Oficial de MS a Lei nº 
5.750/2021, de autoria do de-
putado Evander Vendramini 
(Progressistas), que proíbe 
as instituições financeiras 
de oferecer ou celebrar, por 
telefone, todo e qualquer 
tipo de contrato, serviços ou 
produtos na modalidade de 
consignação junto a aposen-
tados ou pensionistas.

De acordo com o texto, 
as instituições financeiras, 
correspondentes bancários e 
sociedades de arrendamento 
mercantil em atividade no 
Estado ficam proibidas de 
realizar qualquer atividade 
de telemarketing ativo, oferta 
comercial, proposta, publici-
dade ou qualquer tipo de ati-
vidade tendente a convencer 
aposentados e pensionistas a 
celebrar contratos de emprés-
timo de qualquer natureza.

Essas instituições também 
ficam proibidas de celebrar 
contratos que não tenham 
sido expressamente solici-
tados pelos beneficiários 
aposentados e pensionistas 
por meio de ligação telefô-
nica. Com isso, somente serão 
válidos os empréstimos com 
aposentados e pensionistas 
realizados mediante a assi-

natura de contrato com apre-
sentação de documento de 
identidade idôneo, não sendo 
aceita autorização dada por 
telefone, nem a gravação de 
voz reconhecida como meio 
de prova de ocorrência. A con-
tratada fica obrigada a enviar 
as condições do contrato por 
e-mail, e em caso de impossibi-
lidade, por via postal ou outro 
meio físico que possibilite o 
correto acompanhamento dos 
termos do contrato.

Para o parlamentar, as 
ligações constantes são um 
incômodo para quem as re-
cebe e uma invasão de pri-
vacidade. “As pessoas não 
têm paz em suas casas. Eu 
mesmo, no dia em que me 
aposentei, por incrível que 
pareça, recebi uma ligação 
oferecendo consignado. Me 
pergunto: como eles têm 
acesso a essas informações? 
Quem as fornece?”, indagou.

Evander afirma ainda que 
a nova legislação trará mais 
tranquilidade aos aposentados 
e suas famílias. “Essa lei vai 
proteger os nossos aposen-
tados, que, por ingenuidade, 
muitas vezes são lesados, 
caindo nos mais diversos 
golpes. Eles aceitam contratos 
por telefone sem ao menos 
entender do que se trata e, 
quando veem, estão com boa 
parte do salário comprome-
tido”, afirmou o deputado.

essas pessoas que estão no 
dia a dia visitando as casas 
das famílias e percorrendo 
as ruas dos bairros, ouvindo 
e vendo as dificuldades do 
povo, dos moradores de todas 
as regiões da cidade.”

Questionado sobre as de-
mandas nos bairros, Carlão co-
locou seu mandato e sua equipe 
à disposição para receber os 
pedidos dos moradores. As ses-
sões da Câmara são realizadas 
às terças e quintas-feiras às 9 
horas, transmitidas pelas redes 
sociais da casa. Para o próximo 
ano, o presidente reafirmou 
que vai levar as sessões para 
os bairros.

“Nós vamos voltar a partir 
do ano que vem, devemos fazer 
uma ainda este ano nas More-
ninhas, com as sessões comu-
nitárias nas quartas-feiras e 
sessões itinerantes delibera-
tivas nas entidades de classe. 
Essas são sessões que votam 
projetos de lei. Nós vamos 
voltar e aproximar de novo a 
Câmara do nosso povo”, fina-
lizou. (Da assessoria)

Carlão: “Temos 
trabalhado em projetos 
que repercutem na 
vida da população” 

Izaias Medeiros/CMCG
O presidente da Câmara 

Municipal de Campo Grande, 
vereador Carlos Augusto 
Borges (Carlão, PSB), con-
cedeu entrevista à jornalista 
Karina Anunciato, apresenta-
dora do “Jornal das Sete”, da 
Rádio FM Educativa UCDB, na 
manhã dessa quinta-feira (11). 
Durante a entrevista fez uma 
avaliação de seu primeiro ano 
na liderança da Casa de Leis e 
destacou a atuação dos verea-
dores no atendimento imediato 
às necessidades da população, 
com aprovação de matérias de 
interesse social e econômico 
para a poulação. Usando como 
exemplo a votação urgente do 
projeto de lei que permitiu o 
congelamento do IPTU 2022.

“Esta semana nós aprovamos 
com celeridade o congelamento 
do IPTU 2022 por se tratar de 
um tema de total interesse da 
população que sofreu com os 
impactos da crise econômica 
causadas pela Pandemia do 
COVID-19. A atual legislatura 
tem dado a sua contribuição 
para que o Executivo realmente 

faça muita coisa em benefício 
do nosso povo. Temos trabalho 
desta forma em vários projetos 
que repercutem diretamente na 
vida da população”, disse.

Em defesa da bandeira co-
munitária, Carlão informou 
sobre a reabertura da Sala dos 
Líderes Comunitários, espaço 
de acolhimento das lideranças 
de bairro e de conselheiros 
regionais no prédio anexo da 
Câmara Municipal. Segundo 

o presidente, esta medida é 
fundamental para escutar as 
demandas e as sugestões de 
quem está no dia a dia dos 
bairros.

“Os líderes comunitários 
são os que mais sabe das 
dificuldades que têm nos 
bairros, as necessidades de 
aperfeiçoamento nos prédios 
públicos, problemas que têm 
a periferia de Campo Grande 
e até o centro da cidade.  São 

Bolsonaristas de Mato Grosso do Sul podem 
tomar rumos diferentes nas eleições 2022

Proibido empréstimo com 
aposentados e pensionistas 
via telefone em MS

Deputado Evander 
Vendramini é autor do 

projeto que virou lei em 
MS após a publicação  

em Diário Oficial

Assessoria

ameaçou deixar o partido 
caso algumas condições não 
sejam atendidas. Isso porque 
a fusão do PSL com o DEM 
para formar o União Brasil 
ainda não é engolida e o DEM-
-MS impôs condições para 
manter o apoio. Sobre o as-
sunto, um dos líderes, o de-
putado estadual Barbosinha, 
disse que a condicionante é 
que o diretório regional fique 
a comando do DEM-MS.

“Estamos aguardando a 
definição sobre o comando 
de MS, que até em então, isso 
não está decidido. A ministra 
Tereza está conversando em 
Brasília, a senadora Soraya 
Thronicke (PSL) também. E o 
DEM reivindica o comando do 
diretório regional. Essa é uma 
condicionante, até pela força 
de termos uma ministra no go-
verno”, disse Barbosinha, que 
acredita em debandada caso 
o pedido não seja aceito. Ele 
ainda não pensou para qual 
sigla migraria, neste caso.

Decisão de Jair 
Bolsonaro de se filiar 
ao PL fará Coronel 
David seguir o capitão

Arquivo OEMS
Rayani Santa Cruz

O rumo dos bolsonaristas 
de Mato Grosso do Sul deve se 
definir após o presidente Jair 
Bolsonaro bater o martelo e 
oficializar o partido em que vai 
disputar a reeleição. A bola da 
vez é o PL (Partido Liberal) e, 
enquanto o deputado Coronel 
David confirma migrar para 
a sigla, o deputado João Hen-
rique Catan, filiado ao partido, 
pretende disputar o governo 
do Estado apostando no forta-
lecimento do PL com a entrada 
do presidente. Já os deputados 
Capitão Contar, Luiz Ovando e 
Loester Trutis mantém certo 
mistério e, por enquanto, con-
tinuam firmes no PSL, que em 
breve se torna União Brasil, 
após a fusão com o DEM ser 
oficializada.

A filiação de Bolsonaro no PL 
foi confirmada  pelo presidente 
da sigla, Valdemar Costa Neto, 
nesta semana. Ele divulgou à 
imprensa que a cerimônia para 
assinatura da ficha no partido 
está prevista para ocorrer em 
22 de novembro. 

Caso se consolide, o depu-
tado estadual João Henrique 
Catan passa a ter mais apoio do 
partido para disputar o governo 
do Estado. Catan já havia con-
firmado, via assessoria, que dis-
putaria o cargo na majoritária 
em 2022. Para Catan, a entrada 
de Bolsonaro no PL potencia-
liza politicamente o quadro de 
postulantes no Estado. 

“Fortalece o PL como um 
todo e aqui em MS não será 
diferente, principalmente 
porque em nível nacional o PL 
é a terceira maior bancada no 
Congresso Nacional. Ficaremos 
fortalecidos de forma geral, 
mas, especificamente para as 
eleições 2022, isso colabora 
em mais tempo na televisão, a 
quantidade de parlamentares, 
fundo partidário. E, inegavel-
mente, com as regras atuais 
da política, é um partido forte, 
com condições de receber o 
presidente da República e se 
fortalecer ainda mais com a 
presença dele. É natural que 

nosso partido comece a ampliar 
um projeto de Estado pela che-
gada do presidente Bolsonaro.”

O deputado reafirma que 
disputa governo em 2022. “De 
minha parte, hoje sou o único 
deputado do PL e quem sabe o 
PL possa ter um candidato a go-
vernador mais novo da história 
de MS. Se isso for interessante 
para o nosso partido, estou 
à disposição para conversar 
com nossas bases, para ampliar 
nossos projetos para MS.”

O presidente regional do 
PL, Filinto Gomes de Abreu, 
afirmou que Bolsonaro trará 
novas filiações, mas não di-
vulgou nomes de políticos que 
o tenham procurado. “Temos 
muitas lideranças em Mato 
Grosso do Sul, que após isso [a 
filiação de Bolsonaro] podem 
vir para o partido. Tenho cer-
teza, a vinda dele irá fortalecer 
ainda mais o partido.”

Questionado, o deputado 
estadual Coronel David, que 
foi eleito pelo PSL em 2018 e 
saiu do partido após ganhar 
o direito na Justiça Eleitoral, 
confirmou ao jornal O Estado 
que, caso o presidente Bol-
sonaro, de fato, escolha o PL 
para filiação, ele fará o mesmo. 
David teve convite do Progres-
sistas e também tem a opção de 
se filiar ao partido que também 
era um dos cogitados pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Porém, 
ele já tomou uma decisão de 
acompanhar Bolsonaro. 

“Como sempre disse con-
tinuo no apoio ao presidente. 

Ele já mandou uma mensagem 
que quer que eu o acompanhe 
no novo partido. Vou aguardar 
a filiação dele e a partir daí 
vou adotar as providências 
necessárias para acompanhá-
-lo”, disse o deputado David. 

O presidente regional do 
Progressistas, deputado es-
tadual Evander Vendramini, 
disse que o convite continua 
aberto. Para ele, se as filiações 
de David e Tereza se consoli-
darem, o partido ganha mais 
força na disputa em 2022. 

Entre os deputados federais 
bolsonaristas, Luiz Ovando 
(PSL), que organizou coleta 
de assinaturas para tentar 
criar o partido Aliança pelo 
Brasil e dizia que iria pedir a 
desfiliação partidária na Jus-
tiça, não divulgou seu destino 
partidário. Procurado via as-
sessoria, o deputado não res-
pondeu até o fechamento deste 
texto. O deputado federal Lo-
ester Trutis não dá indícios 
de que vai mudar de partido. 
Ele não reponde à imprensa 
em MS, após ser acusado pela 
Polícia Federal de ter forjado 
atentado em 2020. Já o depu-
tado estadual Capitão Contar 
(PSL) confirmou que vai se-
guir Bolsonaro. “Com certeza 
nossos próximos passos serão 
o de seguir o presidente, por 
isso irei prestigiar a filiação 
dele no dia 22 em Brasília.” 

União Brasil
A ministra Tereza Cris-

tina, que é bolsonarista, 

O TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) divulgou que 
quem quiser concorrer à 
eleição deve cumprir as 
condições de elegibilidade: 
nacionalidade brasileira, 
pleno exercício dos direitos 
políticos, alistamento e do-
micílio eleitoral na respec-
tiva circunscrição há pelo 
menos seis meses antes do 
pleito, ter filiação partidária 
por igual período de tempo 
– candidaturas avulsas são 
expressamente vedadas – 
e a idade mínima de 35 
anos para presidente e vice-
-presidente da República e 
senador; de 30 anos para go-
vernador e vice-governador 
de estado e do Distrito Fe-
deral, e de 21 anos para 
deputado federal, deputado 
estadual ou distrital.

Filiações devem ocorrer 
até março de 2022
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Eleições 2022

Seis em cada dez servidores públicos 
federais já presenciaram atos antiéticos

Bolsonaro: ‘Moro não sabe o que 
é ser presidente nem ministro’

DE WILLIAM SAMPAIO, ex-secretário de José Serra e de 
Alckmin, sobre votos na PEC dos Precatórios da bancada 
do RS do PSDB.

Leite não entendeu que o partido 
que criou a Lei de Responsabilidade 
Fiscal não pode anos 
depois estimular o fura teto

Fim da linha
Um despacho do superintendente da Polícia Federal 

no Pará encerrou a atuação na operação Akuanduba 
do delegado que deu início à investigação. O inquérito, 
que tem como principal alvo Ricardo Salles, gerou 
consequências não só no governo Jair Bolsonaro, mas 
também dentro da PF. A apuração incomodou desde o 
início a cúpula do órgão, que a criticava nos bastidores. 
Antes de ser tirado do caso, o delegado Franco Perazzoni 
teve sua promoção barrada.

De repente 
O fim da participação de Perazzoni ocorreu após uma 

mudança repentina de ideia do chefe da PF do Pará, 
Wellington Santiago. Assim que a investigação foi do 
STF para a primeira instância, indo para o estado, o 
superintendente defendeu a permanência do delegado, que 
é lotado no DF. Dias depois, no meio do mês passado, no 
entanto, mudou de ideia.

Promoção 
A alteração de rumo se deu em paralelo a um convite 

da direção-geral da PF para Santiago ser adido do órgão 
na Colômbia, função de prestígio. A polícia confirmou ao 
Painel que a escolha para a missão internacional se deu 
em outubro.

Soltinho 
Uma citação ao orçamento secreto feita pelo ex-juiz 

Sergio Moro na cerimônia de filiação ao Podemos não 
constava no texto original do seu discurso. A improvisação 
foi logo após ser aplaudido pela plateia do evento ao 
pedir “chega de corrupção, chega de mensalão, chega de 
petrolão, chega de rachadinha”.

Empolgou 
Depois da pausa para as palmas por ter citado o 

esquema pelo qual o filho do presidente, o senador Flávio 
Bolsonaro, foi investigado e denunciado, o ex-juiz incluiu o 
“chega de orçamento secreto”, como ficaram conhecidas as 
emendas do relator, ou RP-9, cujo pagamento foi suspenso 
pelo STF.

Troca
Representantes de forças de segurança de 20 estados 

e do DF se reúnem nesta quinta (11) com o secretário de 
Segurança de SP, general João Camilo Pires, e o comando 
da PM no estado para conhecer e avaliar o uso de câmeras 
corporais por policiais.

Estatísticas 
O encontro foi marcado após recomendação do Colégio 

Nacional dos Secretários de Segurança Pública. Nos dois 
primeiros meses de ampliação do uso das câmeras em São 
Paulo, no ano passado, as mortes por intervenção policial 
apresentaram forte redução.

Choque 
Em entrevista coletiva nesta quarta (10), a Prefeitura de 

SP disse que o município não teve nenhum dia sem óbitos 
por Covid. A afirmação contrasta com dados do governo de 
SP, que na segunda (8) notou o primeiro dia sem registros de 
mortes por coronavírus no estado desde o início da pandemia.

Ainda não 
Sandra Sabino, secretária-executiva de Atenção Básica 

da cidade de SP, disse que houve cinco mortes no domingo 
(7), outras cinco na segunda (8) e mais duas na terça (9). 
“Aqui no município nós não tivemos nenhum dia com zero 
óbitos”, afirmou.

Ué
Segundo apurou o Painel, a iniciativa do governo do 

estado gerou incômodo na prefeitura, já que desde o primeiro 
momento se imaginava que não seria um dia sem óbitos.

Linha 
No PSOL, acredita-se que Lula (PT) não conseguirá 

ampliar seu arco de alianças para além da esquerda em 
2022. Alguns dos aliados, com a campanha de 2002 em 
mente, defendem um candidato da centro-direita.

...vermelha 
A frase que tem sido utilizada no partido é a de que a 

aliança não deve “passar do PSB”, que seria uma espécie 
de última fronteira na esquerda. A leitura é a de que 
os partidos de centro-direita e de direita já têm seus 
candidatos ou estarão com Bolsonaro.

Data 
O PSOL tende a abrir mão de sua candidatura para 

apoiar Lula, mas a definição só se dará na conferência 
eleitoral do partido em 2022.

Seis em cada dez servidores 
públicos federais afirmam já ter 
observado, em algum momento 
das carreiras, um colega de 
trabalho agir de forma antiética. 
Embora 38% acreditem que atu-
almente não sejam cometidos 
atos contrários à ética pública 
nos órgãos em que trabalham, 
quase metade (47,6%) julga que 
há, sim, nos locais onde estão 
lotados, quem ainda incorra 
em práticas ilícitas. Os dados 
constam de pesquisa censitária 
sobre ética e corrupção no ser-
viço público federal cujos resul-
tados o Banco Mundial divulgou 
ontem (11). Realizado em par-
ceria com a Controladoria-Geral 
da União (CGU), Ministério da 
Economia e Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap), 
o estudo consultou, de forma re-
mota, mais de 22 mil servidores 
de todo o Brasil, entre os dias 28 
de abril e 28 de maio deste ano.

Entre 58,7% dos que dis-
seram já ter presenciado outro 
servidor cometer ato antiético, 
os relatos mais frequentes são 
de casos em que alguém usou 
o cargo para obter vantagens 
para amigos ou parentes ou 
deixou de cumprir leis, normas 
ou regras por pressão de seus 
superiores hierárquicos. Além 

disso, 33% afirmaram ter so-
frido, nos últimos três anos, 
algum tipo de pressão para flexi-
bilizar regras e procedimentos 
organizacionais, ignorar atos 
indevidos ou compartilhar in-
formações de acesso restrito.

Parcela minoritária dos en-
trevistados aceitou responder a 
uma pergunta específica sobre 
os impactos da pandemia da 
COVID-19 para controle e trans-
parência na contratação de ser-
viços e a compra de produtos 
por órgãos federais. A partir 
das respostas, os pesquisadores 
concluíram que a percepção dos 
servidores é de que as práticas 
antiéticas aumentaram durante 
a pandemia. Para 56%, práticas 
como interferência política au-
mentaram (26,3%) ou permane-
ceram iguais (29,5%) durante 
o período.

Integridade
A maioria dos entrevistados 

afirmou conhecer os programas 
de integridade que suas orga-
nizações mantêm para tentar 
inibir práticas antiéticas, mas 
mais da metade do total de res-
pondentes (51,7%) disse não se 
sentir segura para denunciar 
atos de corrupção. O estudo 
aponta que o grau de insegu-

uma vaga no STF (Supremo 
Tribunal Federal). A defesa de 
Moro nega a alegação.

O ex-juiz também defendeu 
em seu discurso na filiação o 
legado da Lava Jato e atacou 
Lula, que condenou e prendeu 
na operação, interrompendo 
sua candidatura ao Planalto 
em 2018. “Chega de corrupção, 
chega de mensalão, chega de 
petrolão, chega de rachadinha, 
chega de orçamento secreto. 
Chega de querer levar vantagem 
em tudo e enganar o povo bra-
sileiro”, discursou Moro para 
um auditório com cerca de 700 
pessoas.

O petista ficou preso por 
580 dias em Curitiba, a mando 

de Moro. Foi solto após o STF 
mudar o entendimento sobre 
prisão após segunda instância 
(só pode ocorrer após o fim 
dos recursos). Neste ano, Moro 
teve ainda uma dura derrota 
no Supremo. A Corte, depois de 
anular as condenações contra 
Lula nas ações de Curitiba, 
julgou o ex-juix imparcial na 
condução do processo.

No Palácio do Planalto, auxi-
liares do presidente acreditam 
que a entrada do ex-ministro na 
corrida eleitoral terá impacto 
na terceira via, mas não veem 
força política suficiente para 
romper a polarização.

Auxiliares de Bolsonaro 
acreditam que Moro tem pouco 

espaço para crescer nas pes-
quisas. O principal argumento é 
de que o ex-juiz dificilmente con-
seguirá construir uma aliança 
partidária com congressistas e 
prefeitos que lhe dê sustentação 
para avançar na disputa.

Uma das consequências, 
dizem assessores palacianos, é 
que Moro não deve ter acesso a 
um tempo de televisão competi-
tivo. Bolsonaro teve, na quarta-
-feira, uma reunião com Val-
demar Costa Neto, presidente 
do PL. O dirigente do “centrão” 
confirmou horas depois a fi-
liação do presidente. Valdemar 
é ex-aliado de Lula, foi conde-
nado e preso no escândalo do 
mensalão. (Com Folhapress)

Sérgio Moro na época 
em que era ministro, 
ao lado de Bolsonaro, 
antes do rompimento 

Agência Brasil/Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro 

disse nessa quinta-feira (11) a 
apoiadores no cercadinho do 
Palácio da Alvorada que o ex-
-ministro Sérgio Moro, filiado 
um dia antes ao Podemos, não 
sabe o que é ser presidente nem 
ministro. O ex-juiz da Lava Jato 
comandou o Ministério da Jus-
tiça até abril de 2020, quando 
deixou o governo sob a alegação 
de interferência do presidente 
no comando da Polícia Federal, 
agora é cotado como candidato 
da chamada “terceira via” ao 
Planalto, contra Bolsonaro e o 
ex-presidente Lula, que estão à 
frente nas pesquisas.

“Não aprendeu nada, não 
aprendeu nada. Um ano e quatro 
meses ali [no ministério], não 
sabe o que é ser presidente nem 
ser ministro”, disse Bolsonaro a 
apoiadores. “Vocês gostaram do 
discurso lido pelo cara ontem? 
Eu assisti porque foi meu mi-
nistro, né. Leu o discurso, com 
dois telepromter lá.” O discurso 
de Moro na cerimônia de in-
gresso ao Podemos teve tom de 
candidato à Presidência. Nele, 
defendeu o legado da Lava Jato 
e atacou Bolsonaro.

A respeito do chefe do Exe-
cutivo, o ex-ministro disse que 
sofreu boicote do governo e que 
não teve apoio para o combate 
à corrupção. “Quando vi meu 
trabalho boicotado e quando 
foi quebrada a promessa de 
que o governo combateria a 
corrupção, sem proteger quem 
quer que seja, continuar como 
ministro seria apenas uma 
farsa”, disse Moro.

Nas redes sociais, o ex-aliado 
foi chamado por apoiadores 
do presidente de “traíra”. Eles 
também resgataram vídeos an-
tigos em que Moro afirmava que 
não entraria para a política. 
As acusações do ex-ministro 
a Bolsonaro levaram à aber-
tura de inquérito na PF. Na 
semana passada, o presidente 
admitiu ter solicitado trocas no 
comando da organização, mas 
disse que Moro condicionou as 
mudanças à sua indicação para 

Ciro Gomes, 
presidenciável do PDT, 
diz que a possível 
candidatura do ex-juiz 
federal e ex-ministro 
Sérgio Moro (Podemos) 
à Presidência só vai 
“agravar sua crise de 
identidade”. “Ele vivia 
disfarçado de juiz e 
agora vai se disfarçar de 
político. Nenhuma das 
vestes lhe cabe”, afirma o 

pedetista.
Moro se filiou ao 

Podemos, e, em discurso 
com tom de candidato 
à Presidência, defendeu 
o legado da Lava Jato e 
atacou Jair Bolsonaro 
(sem partido), de quem 
teria sofrido boicote, 
além do ex-presidente 
Lula (PT), a quem 
condenou e prendeu, 
retirando-o da corrida 

presidencial de 2018.
“Chega de corrupção, 

chega de mensalão, 
chega de petrolão, 
chega de rachadinha, 
chega de orçamento 
secreto. Chega de querer 
levar vantagem em 
tudo e enganar o povo 
brasileiro”, discursou 
Moro para um auditório 
com cerca de 700 pessoas. 
(Com Folhapress)

Ciro também critica Moro, possível adversário nas eleições

rança varia conforme o vínculo 
empregatício do servidor, mas 
a insegurança é maior (51%) 
entre os concursados que con-
quistaram relativa estabilidade 
empregatícia do que entre os 
que ocupam cargos comissio-
nados (36,8%) ou de direção 
e assessoramento superior 
(DAS). Segundo o coordenador 
da pesquisa, Daniel Ortega 
Nieto, especialista sênior do 
Banco Mundial, esse aspecto 
surpreendeu a equipe respon-
sável pelo estudo. “Este é um 
dos aparentes paradoxos da 
pesquisa. Podemos considerar 
várias hipóteses, mas [neste 
momento] é impossível saber 
os múltiplos fatores que levam 

a isso. Uma hipótese é que 
os servidores concursados se 
sintam mais inseguros porque 
podem sofrer com impactos 
de longo prazo em suas car-
reiras caso denunciem [atos de 
corrupção].”

O ministro da Controladoria-
-Geral da União (CGU), Wagner 
Rosário, também disse ter fi-
cado surpreso com os dados. 
“Espera-se que servidores que 
não têm estabilidade tenham 
mais receio, mas apareceu 
este resultado e teremos de 
levantar o porquê disto. Con-
forme sempre falo, a medida de 
resolução é o aprimoramento da 
salvaguarda e da proteção aos 
denunciantes”, afirmou.

Ética e corrupção 
no serviço público 
foram tema de 
pesquisa censitária

Fábio Pozzebom/Agência Brasil

Após filiação do ex-juiz ao Podemos, presidente ataca adversário
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Prefeitura estima que até 60 mil registros estejam desatualizados 

Famílias fazem filas nos Cras 
para atualizar o Cadastro Único 

Para manter o 
benefício oferecido 
pelo governo federal, 
as famílias devem 
manter o Cadastro 
Único atualizado. 
Cada cadastro tem 
validade de dois anos, 
sendo necessária a 
atualização após esse 
período ou quando 
ocorre alguma alteração 
na família, desde 
troca de endereço 

até falecimento de 
integrantes.

A família ou usuário 
inscrito precisam 
procurar o Cras (Centro 
de Referência de 
Assistência Social) que 
representa o território, 
o Centro de Convivência 
ou a Central do 
Cadastro Único, 
localizada na SAS 
(Secretaria Municipal 
de Assistência Social).

O inscrito deve 
comparecer ao local com 
os documentos originais 
de todos os integrantes 
da família, RG e CPF, 
além da conta de luz, 
carteira de trabalho, 
comprovante de renda. 
Para conferir a situação 
cadastral, o beneficiado 
pode entrar no site da 
prefeitura. Basta inserir 
o nome completo e o 
número do NIS.

Em caso de dúvidas, 
é possível entrar em 
contato por meio do 
telefone (67) 3314-4482, 
ramais 6152, 6037 e 
6038, ou pelo WhatsApp 
(67) 98472-6891. Se 
preferir, o inscrito pode 
obter as informações 
direto na Central 
do Cadastro Único, 
localizada na Rua dos 
Barbosas, 321, bairro 
Amambaí.

CadÚnico

NÃO PERCA SEU BENEFÍCIO

Isabela Assoni

Desde a última quarta-feira 
(10), as unidades dos Cras 
(Centros de Referência de As-
sistência Social) da Capital 
amanheceram com filas. Tudo 
isso graças a que as pessoas 
se dirigiram às unidades para 
atualizar o Cadastro Único, 
necessário para o recebimento 
dos benefícios sociais ofere-
cidos pelo governo federal.

Segundo a Prefeitura de 
Campo Grande, mais de 60 mil 
famílias precisam realizar a 
atualização do cadastro para 
não perder os benefícios so-
ciais. Com o objetivo de al-
cançar as pessoas assistidas 
por programas sociais, a pre-
feitura iniciou a campanha 
“Não Perca Seu Benefício”. O 
lançamento da campanha e o 
aumento na divulgação oca-
sionaram um crescimento sig-
nificativo nas demandas dos 
Cras da cidade, que já operam 
mediante agendamento. 

Na unidade do Aero Rancho, 
pelo menos 60 pessoas com-
pareceram ao centro para 
cadastramento e atualização 
somente na manhã de quarta. 
Na manhã de ontem (11), o 
movimento, mesmo que menor, 
ainda refletia no aumento da 
procura; foi o que informou 
a assistente social Joelma 
Amaral Alves. Que ainda 
destacou que nem todos que 
compareceram pertenciam à 
unidade do Aero Rancho, pois 
cada território possui um Cras 
de referência. 

“Por conta do que foi divul-
gado até o momento, o público 
veio para o Aero Rancho, mas 
muitos são do Vila Gaúcha, do 
Guanandi, Camburu, aí foram 
orientados e direcionados, 
a grande demanda não era 
específica do Aero Rancho. 
Os que permaneceram nós 
fomos reorganizando e rea-
gendando para serem aten-
dido no período da manhã e 
da tarde, até sexta-feira pelo 
menos”, comenta. 

Thiago Augusto Lugo, 30, 
atua como cadastrador no 
Cras Aero Rancho. Ele in-
formou que, com o aumento 
da demanda dos últimos 

Aline Araújo 

O feriado de 15 de novembro, 
data que se comemora a pro-
clamação da República será 
nessa segunda-feira. No último 
feriado nacional do ano servi-
dores do Estado e município 
não trabalham. As escolas não 
abrem. As lojas do comércio 
do Centro poderão abrir, caso 
queiram; a possibilidade está 
prevista de acordo com a con-
venção trabalhista, desde que 
sinalizem isso para o Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
de Campo Grande.

Os shoppings de Campo 
Grande abrem normalmente 
até as 22h. Já as agências 
dos Correios e bancos devem 
permanecer fechadas. Detran 
e o Judiciário não funcionarão 
durante o feriado. O Mercadão 
Municipal de Campo Grande 
funcionará até meio-dia (12h).

As Unidades de Atendi-
mento da Rede Fácil: Guai-
curus, Aero Rancho, Bosque 
dos Ipês e General Osório 

também estarão fechadas 
nessa segunda (15) e retomam 
o atendimento na terça-feira. 
A Funtrab (Fundação do Tra-
balho) não atenderá. 

O Hemosul Coordenador 
da Avenida Fernando Corrêa 
da Costa não vai abrir no 
feriado, porém atenderá no 
sábado (13), das 7h às 12h. O 
Hemosul Santa Casa também 
não abrirá no feriado. 

De acordo com a Amas (As-
sociação Sul-Mato-Grossense 
de Supermercados) os super-
mercados poderão abrir suas 
portas normalmente no fe-
riado do dia 15 de novembro 
de 2021 (segunda-feira), aten-
dendo às obrigações traba-
lhistas vigentes. Cartórios não 
farão atendimento ao público.

Em relação às delegacias, 
apenas as Depac (Delegacias 
de Pronto Atendimento Co-
munitário) do Centro e da 
Cepol, no Tiradentes, vão 
ter atendimento ao público; 
as especializadas estarão 
fechadas. 

CONFIRA O QUECONFIRA O QUE

ABRE FECHA

Fonte:   Reportagem
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 SEGUNDA-FEIRA, DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Empresários devem 
sinalizar, ainda hoje, a 
abertura ao Sindicato 
do Comércio da Capital
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Proclamação da República: 
veja o que abre e fecha 

Em 2021, o número 
de famílias beneficiadas 
chegou a 149 mil na Ca-
pital. O secretário muni-
cipal de Assistência Social, 
José Mario, informou que 
19 mil famílias não reno-
varam o cadastro este ano 
e que, atualmente, a se-
cretaria está com 60% de 
renovação, uma diferença 
de 23% em relação a 2020. 

“É extremamente neces-
sário que os beneficiados 
da nossa comunidade pro-
curem as unidades para 
a renovação das fichas 

cadastrais. Infelizmente, 
todos sofremos muitas 
perdas nos últimos dois 
anos. Então quando usamos 
essa palavra, provocamos 
um choque nas pessoas, 
por isso o título chamativo 
como o ‘Não Perca o Seu 
Benefício’. Quando você 
fala em perda, as pessoas 
ficam atentas. A pandemia 
afetou todas as famílias, 
principalmente as pessoas 
menos favorecidas, então 
nós precisamos divulgar 
para que a situação não 
piore”, apela José Mário. 

Como parte da cam-
panha, foram enviadas 30 
mil correspondências para 
os pais dos alunos sobre 
a importância de renovar 
esse cadastro. Conforme o 
informado pelo secretário, 
o município dispõe, men-
salmente, de R$ 35 milhões 
para benefícios sociais. 

O prefeito de Campo 
Grande, Marquinhos Trad, 
também fez um apelo para 
a população a fim de que 
procure a unidade mais 
próxima o quanto antes, 
e informou que todos os 

Cras da cidade, distribu-
ídos em sete regiões e nos 
dois distritos rurais, estão 
disponíveis para a popu-
lação renovar ou atualizar 
o cadastro.

“A gente vive um mo-
mento difícil, principal-
mente na economia, e o 
cadastro único é uma de-
terminação do Ministério 
da Cidadania do governo 
federal que a gente só 
possa repassar os benefí-
cios para aqueles que re-
fizeram o seu cadastro, do 
antigo NIS.”

na parte da tarde. Ai eu vim 
ontem, no período da manhã, 
porém eles já estavam agen-
dando no caso para hoje de 
manhã, porque de tarde já es-
tava cheio. Muita gente está 
procurando!”, comenta.

De acordo com Thiago 
Augusto, a atualização es-
tava disponível desde se-
tembro, mas foi na manhã 
de quarta que as demandas 
ultrapassaram o esperado, 
com pessoas chegando às 
4h da manhã para atualizar 
o cadastro. Além disso, os 
cadastradores dependem 

do sistema do Cadastro 
Único, que, às vezes, sofre 
instabilidade. Nos dois pe-
ríodos, a equipe de cadas-
tradores consegue atender, 
em média, 30 pessoas, com 
entrevistas que duram de 20 
a 30 minutos. 

Os benefícios mais pro-
curados são o da Escola 
Mirim, inscrições para os 
programas habitacionais, 
benefícios de transferência 
de renda, como o Bolsa Fa-
mília, e o programa Mais 
Social, e a Tarifa Social 
de energia. 

População compareceu 
logo pela manhã em 
busca de atendimento 
no Cras Aero Rancho

Caso não sejam 
atualizados, moradores 
podem perder direito 
aos beneficios sociais

Valentin Manieri

dias, foi necessário agendar 
os atendimentos, que antes 
eram por ondem de che-
gada. Conforme explicado, 
o agendamento permanece 
até sexta-feira para as pes-
soas que compareceram na 
unidade na quarta-feira de 
manhã e foram realocadas. 
Quem esteve na unidade após 
esse período deve retornar 
na semana que vem, quando 
os atendimentos serão reto-
mados por ondem de chegada.

Quem passou pelo reajuste 
foi a Edna Antunes, 28. A 
chefe da família conta que 
esteve na unidade três vezes 
e encontrou todas as unidades 
lotadas. Atualmente desem-
pregada, Edna tenta o be-
nefício do Bolsa Família e 
compareceu ao centro para 
atualizar o cadastro. 

“No momento eu sou chefe 
de família, tenho duas filhas e 
estou desempregada, e agora 
acabou o auxílio emergencial. 
Antigamente tinha a diária, 
um serviço ou um bico e outro, 
então não estávamos preci-
sando tanto, só que agora como 
acabou tudo vim atualizar o 
cadastro e ver se consigo o 
benefício. É a terceira vez que 
eu venho. A primeira foi na 
terça-feira e já estava lotado, 
não tinha mais vaga, tinha 
gente da manhã que estava 
esperando para ser atendido 
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Apesar do aumento, prefeitura destaca que situação já era esperada e está controlada

Após surto de COVID-19, ocupação de 
leitos UTI em Dourados volta a subir

Segundo o “vacinômetro” de Dourados, 100% 
da população com 18 anos ou mais e os grupos 
prioritários estão vacinados com a primeira dose da 
vacina. E ainda, deste grupo, 86,67% de imunizados 
com a segunda dose. Totalizando, assim, mais de 
303.312 doses aplicadas. 

Dos jovens entre 12 e 17 anos, 88,42% estão 
vacinados, o que corresponde a 25.028 doses. 

Dos idosos, pessoas imunossuprimidas e deficientes 
em instituições, que precisam de dose de reforço, 
34,87% já foram vacinados, com um total de 16.055 
doses aplicadas.

Vacinação 

IFMS oferta cursos 
off-line em centro 
penal da Capital

Último dia para 
conferir exposição 
de obras de alunos 

UFGD oferece  
20 vagas para  
técnico-administrativos

Faculdade oferece 
aulão gratuito para 
o Enem 2021

MS tem cinco 
cidades em 
emergência 

 O Instituto Federal de 
Mato Grosso do Sul deu 
início à primeira oferta 
de cursos livres off-line, 
destinada a reeducandos 
do regime fechado, no 
Centro Penal Agro-
Industrial da Gameleira, 
em Campo Grande. Os 
cursos disponibilizados 
são de Francês Básico 
e Comunicação para 
Vendas, ambos com 
carga horária de 30h. A 
expectativa é de atender 
580 reeducandos. (MP 
com assessoria)

Nesta sexta-feira (12) é 
o último dia para conferir 
as obras de alunos 
superdotados da Capital 
e do interior do Estado 
no Espaço Energia, em 
Campo Grande. Entre as 
obras, estão desenhos, 
pinturas e objetos 
artísticos. Os estudantes 
são acompanhados 
pelo Centro Estadual 
de Atendimento 
Multidisciplinar para 
Altas Habilidades/
Superdotação. (MP com 
assessoria)

A Universidade 
Federal da Grande 
Dourados publicou edital 
para selecionar novos 
servidores técnico-
administrativos para 18 
vagas em cargos de nível 
médio e duas vagas em 
cargos de nível superior, 
com remuneração 
inicial de R$ 2.446,96 
e R$ 4.180,66, mais 
auxílio-alimentação. 
As inscrições serão 
realizadas no site https://
concurso.fapec.org. (MP 
com assessoria)

Estão abertas as 
inscrições para o Aulão 
Preparatório para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio 2021, promovido 
pela faculdade Insted.
Interessados devem se 
cadastrar no site www.
insted.edu.br. As aulas 
serão realizadas nos dias 
17 e 24 de novembro, 
das 18h30 às 21h30, no 
teatro da faculdade. 
Mais informações podem 
ser obtidas no (67) 
99253-4455. (MP com 
assessoria)

Depois dos últimos 
temporais registrados em 
algumas regiões do Estado, 
o governador Reinaldo 
Azambuja declarou 
Situação de Emergência 
nas áreas urbana e 
rural de Amambai, 
Eldorado, Itaquiraí, 
Japorã e Paranhos. O 
reconhecimento abre 
possibilidade de o Poder 
Público pleitear recursos 
perante os prejuízos 
que ultrapassaram a 
capacidade de resposta 
dos municípios. (MP com 
assessoria)

Michelly Perez 

A cidade de Dourados re-
gistra um aumento no número 
de internações em UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), após o 
recuo da doença no município. 
Atualmente, a taxa de ocupação 
é de 100% com 8 pacientes in-
ternados na UTI COVID-19, dos 
quais seis estão confirmados 
com coronavírus e dois sus-
peitos, e ainda um paciente na 
UTI pós-COVID-19. A cidade, 
que conta com dez leitos após 
a desativação com o avanço 
da imunização, destaca que a 
situação já era esperada e que 
ainda descarta a necessidade de 
transferência de pacientes. 

Segundo informações re-
passadas pelo secretário ad-
junto de Saúde, Edvan Marcelo 
Marques, o município está com 
100% de sua capacidade nas 
UTIs COVID, contudo destacou 
que a situação já era esperada 
dentro do período de pandemia. 

“Sempre há sobras de vagas. 
Essa flutuação de internação 
já era esperado até porque a 
doença está presente ainda em 
nosso meio. Até o momento [o 
aumento de internações] enten-

demos como normal, e inclusive 
ainda mantemos alguns regra-
mentos para melhor controle e 
acompanhamento da doença”, 
destacou. 

Conforme informações da 
Prefeitura de Dourados, o bo-
letim epidemiológico da última 
quarta-feira (10) revelou que 
a cidade teve 38.987 casos 
confirmados da doença até o 
momento. Destes, 38.098 estão 
recuperados, 200 em isola-
mento domiciliar, 15 internados 
e 679 pessoas morreram em 
decorrência de complicações 
do novo coronavírus. Tais nú-
meros indicam que após 36.464 
casos terem sido registrados 
no perímetro urbano da cidade, 
959 foram confirmados nas re-
servas indígenas, bem como 199 
nos distritos rurais. 

Recentemente, um surto 
de casos positivos da doença 
chamou a atenção do muni-
cípio, após alunos de uma escola 
municipal indígena da cidade 
terem sido diagnosticados com 
o novo coronavírus. Na ocasião 
a Semed (Secretaria Municipal 
de Educação) suspendeu as 
aulas presenciais nas sete es-
colas municipais indígenas e 

na Escola Municipal Aurora, 
que fica no Parque Alvorada, 
por medida de prevenção e con-
trole da contaminação. Após o 
episódio, outros moradores e 
inclusive professores das es-
colas indígenas também foram 
diagnosticados.

Vale lembrar que, conforme 
noticiado pelo jornal O Estado 
na edição de ontem (11), a 
Secretaria de Estado de Saúde 
realizou uma reunião do Grupo 
de Gerenciamento de Crise, 
onde foi pactuada a criação de 
uma força-tarefa para triar e 
vacinar cerca de 3,8 mil alunos 
indígenas a fim de mitigar casos 
do novo coronavírus em aldeias 
do município de Dourados. O 
grupo também concedeu pa-
recer favorável ao retorno das 
aulas presenciais desde ontem 
(11), em dez escolas da região, 
cujas aulas foram suspensas no 
dia 27 de outubro. 

Em nota, a Prefeitura de 
Dourados afirmou que a Sesai 
(Secretaria Especial de Saúde In-
dígena) e o DSEI que são os res-
ponsáveis pelas ações de saúde 
indígena, inclusive a vacinação. 
A prefeitura, por meio das secre-
tarias, está dando todo o apoio 

Das mais de seis mil solicita-
ções de isenção de taxa para o 
concurso da Polícia Civil do Es-
tado, quase 3 mil foram negadas 
pela SAD (Secretaria de Estado 
de Administração e Desburocra-
tização). A justificativa apresen-
tada no DOE (Diário Oficial do 
Estado) para o indeferimento 
foi a falta de apresentação dos 
documentos solicitados, como 
comprovante de doação de 
sangue, carteira de trabalho 
ou comprovante de renda. Das 
6.283 solicitações, 1.577 foram 
para delegado de polícia, 2.026 
para agente de polícia especial, 
775 para perito oficial forense, 
e as demais 2.005 para perito 
papiloscopista. 

Enquanto alguns amargam 
a rejeição de seu pedido, quem 
está mais do que alegre com o 

resultado é Ana Letícia Benites, 
de 22 anos. “Estou muito feliz 
com o deferimento de minha 
solicitação. Se não tivesse con-
seguido, não poderia participar 
do concurso por conta do alto 
valor”, conta Ana, que é acadê-
mica de Direito e vai concorrer 
ao cargo de delegado de polícia. 

A assessoria da secretária 
de Administração e Desbu-
rocratização, Ana Carolina 
Nardes, informou que o prazo 
para as solicitações de isenção 
se encerrou no dia 30 de ou-
tubro, e não há possibilidade 
de ser estendido. Sendo assim, 
os candidatos com as isenções 
negadas deverão efetuar o pa-
gamento da taxa de R$ 340,48 
até o dia 19 de novembro. Caso 
contrário, não poderão parti-
cipar. (Clara Rockel)

Clara Rockel

A Secretaria de Estado de 
Educação informou ontem 
(11), ao jornal O Estado que 
o período de pré-matrícula 
de estudantes atendidos pela 
REE (Rede Estadual de En-
sino) deve começar no dia 16 
de novembro, próxima terça-
-feira. Atualmente a rede 
possui em média 205 mil 
estudantes matriculados e 
para o próximo a ano letivo 
a expectativa é de receber o 
mesmo número de alunos. 
Na rede municipal, ainda 
não há informações sobre as 
datas de rematrícula. 

Em todo Mato Grosso do 
Sul, os estudantes da rede 
estadual passaram os dois 
últimos anos assistindo às 
aulas de forma remota, dem 
razão da pandemia do novo 
coronavírus. O retorno pre-
sencial aconteceu no dia 4 
de outubro deste ano, após o 
avanço da vacinação contra 
a COVID-19 e a redução 
significativa no número de 
internações e de infectados. 

Vale lembrar que, no ano 
passado, os interessados re-
alizaram o preenchimento 
de dados pela internet, no 
site da Matrícula Digital. 
O atendimento também foi 
feito por telefone e de forma 
presencial, na Central de 
Matrículas da REE, em 
Campo Grande. A abertura 
do período de pré-matrícula 
vale para os estudantes 
que desejam fazer a confir-
mação da permanência nas 

a eles que são os responsáveis.
Questionado sobre a inci-

dência dos casos e a possível 
relação com o aumento de in-
ternações em Dourados, Edvan 
Marcelo destaca que em parte 
esses atendimentos também 
impulsionaram os números, 
contudo não é a única causa 
da retomada de hospitaliza-
ções. “Digamos que em parte 
[o surto influenciou no aumento 
de internados] pois tivemos 
duas internações oriundas da 
reserva indígena. Os demais 
casos, todos com manifestações 
leves”, afirmou. 

Indagada sobre a possibili-
dade de o município começar 
a transferir pacientes que pre-
cisem de uma UTI, a prefeitura 
destacou que a medida não será 
aplicada, pelo menos neste pe-
ríodo atual, e caso a demanda se 
mantenha neste mesmo ritmo. 

“Não vemos necessidade 
neste momento de solicitar 
apoio do Estado para transfe-
rência de pacientes. Quando 
foi solicitado esse apoio ante-
riormente, em junho, tínhamos 
49 pacientes na fila para uma 
UTI COVID, o que não é o caso 
agora”, reforçou em nota,

Educação Polícia Civil

Pré-matrícula da Rede Estadual de 
Ensino começa na próxima semana

Quase metade das solicitações 
de isenção de taxa é negada

Mesmo com a alta, 
prefeitura descarta 

necessidade de 
transferir os pacientes

Fotos: Reprodução/Prefeitura Dourados

Pandemia

Rede Estadual espera 
receber uma média de 
200 mil matrículas  
para o próximo ano

Valentin Manieri

unidades escolares estaduais 
e também para aqueles que 
desejam ingressar na Rede Es-
tadual de Ensino.

Quem ficou bastante ani-
mado com o retorno foi Edu-
ardo Dichoff, de 15 anos, que 
está cursando o primeiro ano 
do Ensino Médio. Simone Di-
choff, mãe de Eduardo, conta 
que o filho já não aguentava as 
saudades de seu colégio: 

“Ele já não aguentava mais 
estudar em casa. Sentia falta 
do contato com os colegas, pro-
fessores, e até o pessoal da 
cantina! Ele gosta muito dessa 
interatividade”, conta Simone, 
que é gestora comercial. Ao 
ser perguntada sobre o medo 
de mandar Eduardo para a es-
cola por conta do vírus, Simone 
não titubeou: “Não tive medo. 
Graças a Deus estamos mais 

seguros em relação à pandemia 
em nosso Estado, e a escola foi 
bem consciente em todo o pro-
cesso, muito cautelosos. Foram 
gradativamente reeducando os 
estudantes em relação ao novo 
cenário”, relata. “O Eduardo me 
contou todo feliz sobre toda a 
cautela, trouxe álcool gel para 
casa, e aceitou muito bem as 
normas de biossegurança”, 
completou Simone.

 Em relação ao período de 
ensino remoto, o garoto pareceu 
não se adaptar muito bem: “Ele 
ficou bem desmotivado por essa 
separação entre as aulas e a es-
cola. Acredito que não absorveu 
o conteúdo tão bem como seria 
se estivesse presencialmente. 
Agora, estão revisando os con-
teúdos anteriores, mas também 
dando continuidade ao crono-
grama normal”, conclui.
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No país o montante 
será de R$ 232,6 bilhões, 
o que representa 
aproximadamente 2,7% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país e será 
pago aos trabalhadores 
do mercado formal, 
inclusive aos 
empregados domésticos; 
aos beneficiários da 
Previdência Social 
e aposentados, e 
beneficiários de pensão 
da União e dos estados e 
municípios. Cerca de 83 
milhões de brasileiros 
serão beneficiados com 
rendimento adicional, 
em média, de R$ 2.539. 

No caso da Rais, o 
Dieese considerou o 
total dos assalariados 
com carteira assinada, 
empregados no mercado 
formal, nos setores 
público (estatutários 
ou celetistas) e privado, 
que trabalhavam em 
dezembro de 2019, 
acrescido do saldo do 
Novo Caged de 2020 e 
2021 (até agosto).

Da PNAD foi utilizado 
o contingente estimado 
de empregados 
domésticos com registro 
em carteira.

Foram considerados 
ainda os beneficiários 

(aposentados e 
pensionistas) que, em 
julho de 2021, recebiam 
proventos do Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social (INSS), do Regime 
Próprio da União e dos 
estados e municípios. 
Para estes dois últimos, 
entretanto, não foi 
obtido o número de 
beneficiários. Para 
os assalariados, 
o rendimento foi 
atualizado pela variação 
média do INPC (Índice 
Nacional de Preços 
ao Consumidor) entre 
janeiro e setembro de 
2021, sobre igual período 
de 2020.

Para o cálculo do 
impacto do pagamento 
do 13º salário, o Dieese 
não leva em conta 
autônomos, assalariados 
sem carteira ou 
trabalhadores com 
outras formas de 
inserção no mercado 
de trabalho que, 
eventualmente, recebem 
algum tipo de abono 
de fim de ano, uma 
vez que não há dados 
disponíveis sobre esses 
proventos. Além disso, 
não há distinção dos 
casos de categorias que 
recebem parte do 13º.

Décimo movimentará 
R$ 232 bi no Brasil

IBGE Governo

Fim de ano

Volume será 
10% superior 
ao liberado no 
mesmo período 
do ano passado

Vendas no varejo de MS recuam 3,9% em setembro, 
maior queda entre as unidades da Federação

Acordos em precatórios 
podem ser feitos até dia 30

Pagamento do 13º salário poderá colocar 
R$ 2,9 bilhões na economia do Estado

Rosana Siquerira

Até dezembro de 2021, o 
pagamento do 13º salário 
deverá injetar na economia 
de Mato Grosso do Sul R$ 
2.959.857.694,35. Um acrés-
cimo de R$ 278.271.627,71 
no total de recursos na com-
paração com o ano de 2020. 
O volume é 10,38% superior 
em relação ao ano anterior. 
A variação voltou à casa de 
dois dígitos depois de quatro 
anos de variações positivas, 
mas discretas, e será percebida 
para 1.055.602 pessoas, o que 
representa um crescimento em 
4,90% da participação de traba-
lhadores, ou de 49.334 pessoas. 

Os dados foram divulgados 
pelo Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos). Para 
o cálculo do pagamento do 13º 
salário em 2021, foram reu-
nidos dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) 
e do Novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Novo Caged), ambos do Mi-
nistério do Trabalho e Previ-
dência. Também foram consi-
deradas informações da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD), 

contrapartida, houve altas em 
4 das 27 unidades da Fede-
ração, com destaque para: Per-
nambuco (2,9%), Ceará (1,3%) 
e Goiás (1,0%), na passagem 
de agosto para setembro.

Ajuste sazonal
Na série com ajuste sa-

zonal, na passagem de agosto 
para setembro de 2021, entre 
os oito setores investigados 
pela Pesquisa Mensal do Co-
mércio para o comércio va-
rejista e os dez do comércio 
varejista ampliado, houve 
predominância de taxas ne-
gativas, atingindo seis das 
oito atividades pesquisadas: 
equipamentos e material 
para escritório, informática e 
comunicação (-3,6%), móveis 
e eletrodomésticos (-3,5%), 
combustíveis e lubrificantes 
(-2,6%), outros artigos de 
uso pessoal e doméstico 
(-2,2%), hipermercados, su-
permercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo 
(-1,5%) e tecidos, vestuário 
e calçados (-1,1%). Em con-
trapartida, duas atividades 
apresentaram estabilidade: 
livros, jornais, revistas e 
papelaria (0,0%) e artigos 
farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,1%).

No comércio varejista 
ampliado, a atividade de ve-
ículos, motos, partes e peças 
registrou queda de 1,7% 
entre agosto e setembro, ao 
passo que material de cons-
trução caiu 1,1%, ambos, 
respectivamente, após va-
riação de 0,3% e queda de 
1,2% registradas em agosto.

Termina no dia 30 de no-
vembro o prazo para reque-
rimento de acordo direto em 
precatórios, uma nova oportu-
nidade para titulares de pre-
catórios de responsabilidade 
de pagamento pelo Estado, de 
natureza alimentar e comum, 
que estejam interessados em 
negociar com o Estado para re-
ceber os valores devidos. Foram 
disponibilizados R$ 60 milhões 
para as negociações. Mas você 
sabe a importância desse tipo 
de procedimento? Entende qual 
a relevância social dos acordos 
diretos? Para saber como esses 
acordos funcionam é necessário 
entender que precatório é um 
procedimento administrativo 
que tramita perante o Tribunal 
de Justiça para pagamento das 
dívidas da Fazenda Pública 
quando esta for condenada em 
processo judicial, após encami-
nhamento da requisição judicial 
pelo juiz prolator da sentença. 
Os pagamentos são realizados 
por ordem cronológica de apre-
sentação das requisições.

Assim, a possibilidade de 
acordo para recebimento desse 
direito está movimentando os 
credores. Para esta edição de 
acordos diretos, pelo menos 
1.200 pessoas já entraram com 
pedido de acordo, entretanto, 
segundo informa o Departa-
mento de Precatórios do TJMS, 
existem ainda cerca de 1.000 
beneficiários que podem pedir 
a adesão, com possibilidade de 
deságio de até 10%.

Na prática, a adesão ao 
acordo direto significa que os 
credores poderão receber seus 
direitos com mais rapidez; que 
muitas famílias serão alcan-
çadas com os valores rece-
bidos; que isso resultará em 

grande reforço financeiro para 
os beneficiários e mais: que 
a economia em território sul-
-mato-grossense terá um incre-
mento de milhões.

Para o vice-presidente do 
TJMS, os acordos diretos mos-
tram o compromisso do Execu-
tivo estadual e do Poder Judici-
ário com a população, pois isso 
não seria possível sem o apoio 
do presidente do Tribunal de 
Justiça. Ele lembrou que muitas 
pessoas pediram o acordo di-
reto e o Tribunal de Justiça 
está fazendo o possível para 
atender a todos, inclusive com 
força-tarefa no Departamento 
de Precatórios, por isso consi-
dera o apoio da presidência de 
extrema importância para se 
alcançar os objetivos, que inclu-
sive proporcionou realização de 
serviço extraordinário para que 
até antes do recesso forense 
todos os que aderirem ao acordo 
possam receber seus valores.

“Nosso Departamento de 
Precatórios está empenhado 
em preparar os acordos diretos 
dos que já o solicitaram, permi-
tindo que a sociedade receba 
uma prestação jurisdicional 
de qualidade e eficiente. Os 
valores desses acordos aque-
cerão a economia em MS, pois 
o dinheiro alcançará muitas 
famílias, fazendo com que 
cada acordo direto tenha uma 
função social para o Estado”, 
explicou o vice-presidente.  

Entenda
Os interessados em negociar 

devem apresentar uma petição 
simples nos autos do precatório 
ou, por motivo justificado, apre-
sentar o pedido administrati-
vamente junto à PGE-MS, pelo 
e-mail pcsp@pge.ms.gov.br..

Pagamento dos salários 
deve movimentar  
a economia no fim  
do ano no Estado

Venda de veículos 
teve redução no mês 
de setembro em MS, 
segundo o IBGE

Valentin Manieri

Valentin Manieri

realizada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), da Previdência Social 
e da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN).

Quanto à relação deste 
valor na participação do PIB 
brasileiro, o percentual au-
mentou em 0,07 p.p., fechando 
em 1,53%. No cálculo do valor 
em relação ao PIB estadual, 
foi observada uma discreta 
redução em 0,1 p.p. na compa-
ração com o ano anterior, pois 
a participação foi de 2,2%.

A soma dos beneficiários 
do mercado formal em 2021 
compreende 741.966 pes-
soas, aumento em 44.792 na 
comparação com o ano ante-

rior. Este contingente de tra-
balhadores representa 70,3% 
do total de beneficiários do 
Estado.

Entre os assalariados dos 
setores públicos e privados re-
gistrou-se acréscimo de 44.792 
trabalhadores ao longo de um 
ano, com aumento em 5.732 
postos de trabalho no grupo 
dos empregados domésticos 
com carteira assinada (2,9% 
do total de beneficiados, au-
mento de 0,4 p.p.). 

O rendimento médio desses 
dois grupos somados foi de R$ 
2.934,31, variação de 3,90%, 
ou de R$ 109,97 em termos 
monetários.

No caso dos aposentados 

e pensionistas, só foi possível 
estimar o recebimento dos be-
neficiários do INSS, que neste 
cálculo representam 29,7% do 
contingente de pessoas que 
terão acesso ao 13º em 2021 
– aumento de 1 p.p. no com-
parativo com o ano anterior.

O número de pessoas que 
passaram a acessar o Regime 
Geral de Previdência teve um 
aumento em 4.542 pessoas, 
posto que passou de 309.994 
em 2020 para 313.636 em 
2021. O valor médio da remu-
neração das pessoas deste 
grupo apresentou o valor 
de R$ 1.309,31, aumento em 
reais de R$ 26,56, com va-
riação de 2,07%.

O volume de vendas do co-
mércio varejista sul-mato-gros-
sense recuou 3,9% na passagem 
de agosto para setembro, sua se-
gunda queda consecutiva, após 
maior alta do ano em julho, 
quando subiu 9,2%. Na série sem 
ajuste sazonal, as vendas do va-
rejo tiveram queda de -0,1% ante 
setembro de 2020. O acumulado 
no ano foi a 7,3% e o acumulado 
em 12 meses, a 7,8%.

Os dados foram divulgados 
ontem pelo IBGE na Pesquisa 
Mensal de Comércio. O Estudo 
produz indicadores que per-
mitem acompanhar o comporta-
mento conjuntural do comércio 
varejista no país, investigando 
a receita bruta de revenda nas 
empresas formalmente consti-
tuídas, com 20 ou mais pessoas 
ocupadas, e cuja atividade prin-
cipal é o comércio varejista. 
“Depois da grande queda de 
abril do ano passado, início da 
pandemia, veio uma recupe-
ração muito rápida que levou 
ao patamar recorde de outubro 
e novembro de 2020. Depois ti-
vemos um primeiro rebatimento 
com uma nova queda forte em 
dezembro e dois meses variando 
muito próximo do mesmo nível 
pré-pandemia, até março, mês 
a partir do qual houve nova tra-
jetória de recuperação. Desde 
fevereiro de 2020, o setor vive 
muita volatilidade”, analisa o ge-
rente da PMC, Cristiano Santos.

Ele explica que a volatilidade 
tem fatores distintos para cada 
um dos picos. “Neste último, 
de setembro de 2021, o fator 
determinante é a inflação. Isso 
fica claro quando comparamos 
a queda no volume e a variação 
fica estável na receita. O com-

ponente que joga o volume para 
baixo é a inflação. As mercado-
rias subiram de preço.”

No comércio varejista am-
pliado, que inclui as atividades 
de veículos, motos, partes e 
peças e material de construção, 
o volume de vendas recuou 
-4,7%, após cair 2,6% no mês 
anterior. Perante setembro de 
2020, houve alta de 4,2%. No 
ano, o varejo ampliado acumula 
alta de 14,4% e, em 12 meses, as 
vendas subiram 13,6%.

Vendas caem em 25 das 27 unidades 
De agosto de 2021 para se-

tembro de 2021, na série com 
ajuste sazonal, a taxa média 
nacional de vendas do comércio 

varejista recuou 1,3%, com pre-
domínio de resultados negativos 
em 25 das 27 unidades da Fede-
ração, com destaque para Mato 
Grosso do Sul, que apresentou 
a maior queda (-3,9%), seguido 
por Santa Catarina (-3,6%) e Rio 
Grande do Norte (-3,4%).

Em contrapartida, no campo 
positivo, figuram 2 das 27 uni-
dades da Federação: Acre (0,4%) 
e Mato Grosso (0,2%).

Para a mesma comparação, 
no comércio varejista ampliado, 
a variação negativa entre agosto 
e setembro (-1,1%) foi seguida 
por 23 das 27 unidades da Fede-
ração, com destaque para: Mato 
Grosso do Sul (-4,7%), Tocantins 
(-4,0%) e Maranhão (-3,6%). Em 
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Bancos

Com 19,33 milhões de toneladas, produção estimada cai no Estado

Procon notifica a Febraban 
a esclarecer os horários 

Safra total de grãos em MS será 
11% menor em relação a 2020

Petrobras oferece gás pelo dobro do preço 

Petrobras tem fornecido 
gás natural com preços 
elevados para os 
consumidores finais 

Ar
qu
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S

Arquivo OEMS

Agronegócio

Negócios

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul deverá 
produzir 19,33 milhões de to-
neladas de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas, volume 
11,2% menor ou o equivalente 
a 2,66 milhões de toneladas 
a menos diante da safra de 
2020. Já a área a ser colhida 
é de 5,59 milhões de hectares, 
7% maior em comparação com 
2020 (mais 345 mil ha).

A soja, o milho e o algodão 
são os três principais produtos 
deste grupo e, somados, repre-
sentaram 98,8% da estimativa 
da produção e responderam 
por 98,4% da área a ser co-
lhida. Em relação a 2020, houve 
acréscimo de 8,3% na área da 
soja e de 6,6% na área do milho. 
Houve um decréscimo de 27,3% 
na área de algodão.

O Estado de Mato Grosso do 
Sul tem a 5ª maior participação 
na produção de cereais, legu-
minosas e oleaginosas do país, 
com 7,7% da produção total.

Soja
A estimativa da produção 

da soja em Mato Grosso do 

Sul foi de 12,25 milhões de 
toneladas, um novo recorde da 
série histórica do IBGE, com 
aumento de 11,9% (1,3 milhão 
de toneladas) perante 2020. 
Com este valor, Mato Grosso 
do Sul tem a quinta maior pro-
dução de soja do país, sendo 
responsável por 9,1% do total. 
Mato Grosso continua com a 
maior produção nacional, com 
35,66 milhões de toneladas 
(26,6% do total).

Milho
Em relação a 2020, houve 

acréscimo de 8,5% na área 
do milho 2ª safra e declínio 
de 8,7% na área do milho de 
1ª safra. Já a estimativa de 
produção de 2021 foi de 131,1 
mil de toneladas de milho na 
1ª safra e 6,6 milhões de to-
neladas de milho na 2ª safra. 
MT se mantém como maior 
produtor, com 32,55 milhões 
de toneladas. MS tem a quarta 
maior produção do país.

Arroz em casca
A estimativa de produção 

sul-mato-grossense para 2021 
obtida em outubro ficou em 

67.115 toneladas, um aumento 
de 28,5% em relação a 2020 
(52.249 toneladas). Em relação 
ao espaço, a área plantada esti-
mada do produto foi de 10.222 
hectares, 8,6% superior aos 
números obtidos em dezembro 
de 2020 (9.410 hectares).

A produção nacional do 
arroz é liderada por Rio 
Grande do Sul (8.258.255 tone-
ladas). MS ocupa a 11ª posição 
entre os maiores produtores.

Algodão
A cultura tem previsão de 

queda tanto na área quanto na 
produção do algodão herbáceo 
(em caroço). Para 2021, em 
relação a 2020, ocorre queda 
de 27,3% na área plantada e de 
29,1% na produção do algodão. 
MT é o maior produtor de 
algodão (4.075.614 t) entre as 
UFs, com praticamente 70% da 
produção nacional (5.891.775 
t). Em segundo lugar fica a 
BA, com 1.202.000 t. MS ocupa 
a 6ª posição entre os maiores 
produtores do país.

Feijão
É previsto, para o feijão 1ª 

safra, aumento de 268,6% na 
área plantada, de 264,7% na 
área colhida e de 469,6% na 
produção comparada ao ano 
anterior. No caminho inverso, 
o feijão 2ª safra tem queda 
de 6,5% na área plantada e 
colhida, e -42,5% na produção.

Trigo
O trigo está entre os prin-

cipais cereais de inverno pro-
duzidos no país. Em Mato 
Grosso do Sul, a estimativa 
da produção do trigo para 
2021 feita em outubro (42.262 
toneladas) foi 41,8% menor em 
relação a 2020 (72.563 tone-
ladas). Em relação ao espaço, 
a área plantada estimada para 
2021 foi de 32.290 hectares, 
queda de 6,8% em relação a 
2020 (34.649 toneladas).

A estimativa da produção do 
trigo no país ficou em 7,82 mi-
lhões de toneladas, o que repre-
senta um crescimento de 25,9% 
em relação ao ano anterior.

No RS, maior produtor, a 
produção foi estimada em 
3,55 milhões de toneladas. MS 
ocupa a 8ª posição entre as 
dez UFs produtoras de trigo.

Julio Wiziack e Nicola Pamplona
Folhapress

A promessa do governo 
de promover um choque de 
energia barata com a abertura 
do mercado de gás natural 
ainda neste mandato do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) não será cumprida.

A Petrobras, que ainda abas-
tece a maior parte do mercado, 
já avisou as distribuidoras e 
grandes consumidores com con-
tratos vencendo no fim deste 
ano que não haverá renovação 
e só poderá fornecer o combus-
tível pelo dobro do preço.

Esse movimento da estatal 
é relevante e terá impacto 
na economia em ano eleitoral 
porque, a partir de janeiro, 
70% do mercado estará sem 

contrato, segundo conta das 
distribuidoras.

A Abegás (Associação Bra-
sileira das Empresas Distri-
buidoras de Gás Canalizado) 
avalia formalizar no Cade 
(Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) uma re-
clamação contra a Petrobras 
por abuso de poder econômico, 
ferindo cláusulas dos termos 
de compromisso assinado no 
ano passado que garantiriam 
o fim do monopólio neste setor.

Sem alternativa de novos 
fornecedores, essas empresas 
continuarão reféns da estatal. 
No mercado internacional 
falta combustível, o que fez 
os preços para importação 
dispararem. As empresas que 
produzem aqui só conseguem 
abastecer 25% da necessidade 

Em razão da iniciativa da 
Febraban (Federação Brasi-
leira de Bancos) de liberar 
as instituições bancárias de 
todo o país a adotarem a 
política de abertura e ho-
rário de funcionamento de 
suas agências, de acordo com  
as características e estraté-
gias internas, dificultando a 
padronização do processo 
de atendimento no  retorno 
após o período de pandemia, 
a Procon-MS (Superinten-
dência para Orientação e 
Defesa do Consumidor) ex-
pediu notificação à entidade 
que engloba os bancos em 
nível nacional. 

No documento o superin-
tendente Marcelo Salomão 
reforça a necessidade de, ha-
vendo as liberações aludidas, 
que os bancos proporcionem 
respeito, segurança e direito 
ao acesso presencial aos con-
sumidores sempre que neces-
sitarem esclarecimentos de 
dúvidas, atendendo a todas 
as previsões contidas no Có-
digo de Proteção e Defesa 
do Consumidor e nas demais 
legislações relacionadas ao 
consumo. 

A Procon alerta para o 
fato de que é estabelecido 
pelo Banco Central, há muito 
tempo, que as agências ban-
cárias devem prestar aten-

dimento presencial diário 
de, no mínimo, cinco horas, 
sendo serviço obrigatório no 
intervalo das 12 às 15 horas. 

A iniciativa da Febraban, 
apesar de afetar uma ativi-
dade considerada essencial, 
não promoveu divulgação por 
quaisquer meios de comuni-
cação, de forma a informar a 
população sobre os horários 
de funcionamento das agên-
cias bancárias. Pelo menos 
em MS, tanto na Capital como 
nos outros 78 municípios, 
não se tem conhecimento de 
que isso tenha ocorrido. 

Na interpelação à Fe-
braban, por meio de seu 
presidente, Isaac Sidney 
Menezes Ferreira, a Procon  
fixou prazo de dez dias para 
que a entidade informe quais 
as instituições financeiras 
que atuam em Mato Grosso 
do Sul e quais horários de 
atendimento presencial serão 
adotados no âmbito do Estado 
em cada instituição, além da 
necessidade de informações 
tanto pelos órgãos oficiais 
como por meio da imprensa 
ou outros meios, de modo 
a orientar os consumidores, 
tanto pelas agências como 
pelos correspondentes ban-
cários, sob pena de ofensa às 
normas de proteção e defesa 
do consumidor. 

do mercado. Nem mesmo a 
Petrobras conseguirá atender 
todos os interessados.

Segundo a Abegás, a pro-
posta mais vantajosa da es-
tatal prevê o gás a quase US$ 
20 por milhão de BTU, o que 

praticamente dobraria o preço 
– hoje em US$ 11.

Os contratos propostos 
pela empresa variam de um 
mês a quatro anos e o preço 
sofre um desconto no con-
trato mais longo. 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,402 R$ 5,404 -1,72
Dólar Turismo R$ 5,43 R$ 5,557 -1,59
Euro R$ 6,188 R$ 6,189 -1,99
Libra Esterlina R$ 7,228 R$ 7,23 -1,97

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 324,36 
IBOVESPA (SP): 107.681,91 +1.694,96 (1,66%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  266,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  254,00
Frango Congelado  R$      8,07 
Frango Resfriado  R$      8,28
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,70
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  158,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    76,00
*Atualizado: 27/10

Cotações

Poupança 

08/11              0,1590
09/11              0,1590
10/11              0,1590
11/11              0,1590
12/11              0,1590
13/11              0,1590
14/11              0,1590
15/11              0,1590

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.433,57
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 51,27 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT Nº 477/2021, a qual estabeleceu as faixas de salário 
de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a 
partir de 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
08/11            0,5000
09/11            0,5000
10/11            0,5000
11/11            0,5000
12/11            0,5000
13/11            0,5000
14/11            0,5000
15/11            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 24° 32º

São Paulo                  14º           19º

Brasília 19º 26º

Rio de Janeiro 18º  22º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    20°   29°
Dourados      18°   31°
Corumbá                25°             29°
Maracaju                 18°             32°
Ponta Porã               17°             29°
Três Lagoas              19°            31°
Mundo Novo             19°   32°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com muitas nuvens de manhã e 
pancadas de chuva à tarde. À noite a 
chuva para.

Umidade relativa do ar
mín.: 51% máx.: 84%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Novembro de 2021

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 10/11/2021)

SENA        5    18.181.413,39
QUINA                    680                          11.418,47
QUADRA                       19.557                                         567,17

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.000.000,00

0 3  1 9  2 5  3 7  4 4  5 6
(CONCURSO Nº 2427)

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2235) (Sorteio realizado 10/11/2021

20 acertos            0                           0,00
19 acertos               7                               33.269,96
18 acertos        82                         1.775,08
17 acertos               733                                             198,57
16 acertos            4035                                             36,07
15 acertos          17477                                               8,32

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.800.000,00

18  20   24  31  32
37  40   47  49  50
57  64   68  70  71
75  76   88  90  91

0 1  0 7  0 8  0 9  1 0 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 6 
1 9  2 0  2 1  2 4  2 5

Lotofácil (N°2370)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5702)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA      165                       3.139,90
TERNO                 10.096                          48,87
DUQUE               212.062                            2,32

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.000.000,00

(SORTEIO REALIZADO  10/11/2021)

0 7  1 0  1 5  3 3  6 9

(N°5703)Quina
09  30  38  39  54

1° Sorteio

2° Sorteio
04 22 29 30 32 41

02 15 27 31 37 42

(N°2296)Dupla Sena

 Rateio 

LOTERIAS

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

(N°0000)

Mês da Sorte: 0000

0 0

Dia de Sorte

01  21  42  48  49  59  78

(N°1711)Timemania

Sampaio Correa/MATime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2369)(SORTEIO REALIZADO 10/11/2021)

Faixa de premiação

15 acertos   1     1.395.373,49
14 acertos  302              1.384,00
13 acertos 10565             25,00
12 acertos     140534          10,00
11 acertos     749863           5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 5.200.000,00

0 2  0 3  0 5  0 8  0 9
1 0  1 1  1 2  1 3  1 4
1 5  2 2  2 3  2 4  2 5
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Automobilismo Judô

Basquete

Maracaju Basquete Clube disputa Brasileiro Sub-23, 
e objetivo é incentivar formação de elenco adulto

Plano de Doria falha, e SP arrecada apenas 
metade do previsto com cotas na Fórmula 1 

Judoca de Dourados é bronze 
em Nacional Sub-21 em SP

Time feminino quer 
manter jogadoras em 
ação após vida escolar

Lewis Hamilton 
caminha pelo  
Circuito de Interlagos,  
na quinta-feira

Breno Dias Duarte 
(segundo à direita) 
no pódio do Brasileiro 
Sub-21, em SP

Técnica 
Carol Morais 
ao lado de 

Magic Paula, 
ídolo do 
basquete 
mundial

Jogadoras do MBC 
durante a primeira 
fase do Brasileiro 
Feminino, no DF

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Lara Monsores/CBJ

Fotos: Maracaju Basquete

Luciano Shakihama

A delegação do Mara-
caju Basquetebol Clube tem 
embarque marcado na ma-
drugada desta sexta-feira 
(12), do aeroporto de Campo 
Grande rumo ao Paraná. No 
Ginásio do Centro de Es-
portes Ney Braga, em São 
José dos Pinhais, região da 
Grande Curitiba, disputa a 
partir de amanhã a 2ª Fase do 
Campeonato Brasileiro Inter-
clubes Feminino Sub-23. 

Com elenco 100% do Es-
tado, mais do que resultados, 
o objetivo do clube é fazer 
com que as jogadoras sigam 
em atividade depois do pe-
ríodo escolar.

Carol Morais, 33 anos, já 
foi atleta, auxiliar técnica, e 
há quatro anos é professora 
e treinadora de basquete. De 
Dourados, está em Maracaju 
há três anos, e comanda o 
grupo de 12 atletas que dis-
putam a competição nacional 
da CBB (Confederação Brasi-
leira de Basquete). Na terça-
-feira (9), por telefone, des-
tacou a oportunidade que as 
jogadoras têm de retornar às 

quadras para jogos oficiais. 
“[Em Mato Grosso do Sul] 
Não tem muito torneio adulto, 
depois dos Escolares elas 
param”, argumentou Carol. 
As competições estudantis em 
média são voltadas para a 
faixa etária até os 17 anos.

Das 12 atletas que repre-
sentarão o MBC, seis são de 
Campo Grande, duas de Dou-
rados, duas de Maracaju, e 
uma de Três Lagoas e de 
Nova Andradina. Segundo o 
presidente da equipe, José 
Aparecido Damasceno “Lott”, 
Maracaju conseguiu entrar na 
disputa do Brasileiro Sub-23 
por já ter um projeto em an-
damento no basquete. “A gente 
participa das categorias de 
base, e nós somos filiados 
ao CBC [Comitê Brasileiro de 
Clubes], temos a documen-
tação em dia”, disse o diri-
gente, à reportagem, também 
na terça-feira (9).

Choque de realidade
Na primeira fase, dispu-

tada no mês passado, em 
Brasília (DF), a equipe sul-
-mato-grossense foi derrotada 
nos seus sete jogos. Diferente 

dos demais times, o fato de o 
elenco contar com atletas de 
diferentes cidades dificulta 
a preparação. Os treinos são 
feitos nos fins de semana ou 
feriados. “As demais partici-
pantes treinam todos os dias. 
Faltam recursos, a gente não 
consegue pagar salário”, la-
menta Lott.

A condição amadora con-
trasta com os principais 
clubes que disputam o Bra-
sileiro Sub-21, e vivem em 
uma situação semiprofissional 
ou profissional. A treinadora 
enalteceu a experiência ad-
quirida no Distrito Federal. 
“Foi bom para ver o nível fora 
do nosso Estado, a questão 
de nível técnico, físico, é bom 
para os próximos anos”, 
afirmou Carol, que admite o 
choque de realidade. 

“As jogadoras ficam muito 
tempo paradas, não tem in-
vestimento no adulto, foi 
bom para ver o que precisa 
[ser feito]”, disse a técnica, 
ao argumentar que em São 
Paulo e Paraná há torneios 
durante todo o anos. “Aqui, 
[o campeonato] dura três 
dias”, fala a professora.

Os recursos para viabilizar 
a participação do time de 
Mato Grosso do Sul parecem 
uma colcha de retalhos. Se-
gundo o dirigente do MCB, 
a viagem é custeada pelo 
Comitê Brasileiro de Clubes. 
A Prefeitura de Maracaju – 
cidade onde Lott trabalha 
na Secretaria de Esportes 
– ajuda com despesas de ali-
mentação e arbitragem. Da 
Fundesporte (Fundação de 
Desporto e Lazer de MS) vem 
a verba para hospedagem das 
atletas com hotel, e a fede-
ração estadual de basquete 
entra com apoio logístico.  “É 
difícil concorrer com quem é 
profissional, está indo mesmo 
para competir”, reafirma.

Para avançar às quartas 
de final, o time precisa ser 
o primeiro do seu grupo ou 
o segundo melhor entre os 
três desta fase. As quartas 
de final, semifinal e final 
acontecem entre os dias 17 
e 20 deste mês. 

Mesmo com as dificul-
dades, a comissão técnica 
acredita em uma evolução 

Confira o elenco do MBC
Armadora - Evelyn Sabrina Fernandez Mendonça, Giovana Gomes de Oliveira
Alas - Sabrina da Silva Marques, Thaila Bianca Marques Lopes, Rebeca 
Marciano Pockel Monteiro.
Alas/pivôs -  Vitória Sampaio Freitas Candido, Eloiza Marques Donati, Luiza 
Laias dos Reis, Maria Carolina Simoes, Isabella Almeida Dias. 
Pivôs - Wandryane Maciel Casalli, Emilly  Aparecida de Souza Moraes.
Jogos da 2ª fase (horário de MS)
Dia 13 – 13h45 - Maracaju Basquetebol Clube x Clube Campestre-PB.
Dia 14 – 15h - Maracaju Basquetebol Clube x ADRM/Maringá-PR.
Dia 15 – 12h45 – Maracaju Basquetebol Clube x JEC/Sesport/Joinville-SC

dentro de quadra. “O objetivo 
é fazer uma competição boa, 
buscarem o alto nível delas, é 
a primeira vez que o Estado 
participa da competição, são 
jogadoras bem novas”, lembra 
Carol Morais.  Do grupo de 12 
atletas que viajou ao Paraná, 
sete têm entre 16 e 20 anos. 

Enquanto muitas jogadoras 

das equipes adversárias ga-
nham para jogar, metade do 
elenco sul-mato-grossense é 
acadêmica, segundo a treina-
dora. “A outra metade trabalha 
e é acadêmica”, completa. “Para 
a gente, é um começo, se tudo 
der certo, que essas meninas 
vivam do basquete, daí é outro 
patamar”, acredita a professora. 

Breno Dias Duarte foi o 
único atleta de Mato Grosso 
do Sul a subir ao pódio do 
Campeonato Brasileiro 
Sub-21 masculino de judô. 
A competição aconteceu na 
quarta-feira (10), em Pinda-
monhangaba, São Paulo, e 
reuniu ao menos 100 judocas.

O atleta da Associação 
Cano, de Dourados, venceu 
a primeira luta, com Vitor 
Gonzales (AM), e na segunda, 
perdeu para Guilherme Ca-
bral (MG), que mais tarde 
conquistaria o ouro. Na re-
pescagem, Breno derrotou 
Gabriel Santos (GO), para 
ficar com uma das duas me-
dalhas de bronze. 

O pódio da revelação do 
Estado fez Mato Grosso do 
Sul terminar em nono lugar 
no quadro geral de meda-
lhas. A delegação estadual 
ainda teve um quinto e um 
sétimo lugares. 

No mesmo peso de Breno 
(pesado + 100 kg), a última 
luta foi com emoção, se-
gundo o site da CBJ (Confe-
deração Brasileira de Judô). 
Marcelo Valadão (DF) abriu 
um waza-ari de vantagem e 
Guilherme Cabral (MG) re-

agiu em lance revisado pelo 
vídeo. Em posição dividida, 
a arbitragem não marcou 
nada e mandou o combate 
seguir. Motivado pela tor-
cida, Cabral foi para cima 
e conseguiu projetar e imo-
bilizar Valadão até o ippon 
numa virada espetacular.  

Yuri Santos (RJ) venceu 
sua disputa contra Vinicius 
Abreu (SE), e ficou com a 
outra medalha de bronze. 
Dos 25 estados que partici-
param do evento, 16 tiveram 
atletas no pódio. O Rio de 
Janeiro ficou em primeiro 
lugar geral, com Minas Ge-
rais em segundo, Distrito 
Federal em terceiro, Pernam-
buco em quarto e Rio Grande 
do Sul em quinto lugar. 

Todos os medalhistas 
(ouro, prata e bronze) se 
classificarão para a Sele-
tiva Nacional no fim do ano 
e terão a oportunidade de 
integrar a equipe principal. 
Desse modo, poderão re-
presentar o Brasil nas com-
petições internacionais em 
2022, e iniciar o processo 
classificatório para os Jogos 
Olímpicos de Paris 2024. 
(LS, com CBJ)

Demétrio Vecchiol
UOL/Folhapress

O governo de São Paulo fa-
lhou no plano de buscar até 
R$ 40 milhões em cotas de 
publicidade para cobrir parte 
do custo de compra dos direitos 
de realização do GP São Paulo 
de Fórmula 1. Das quatro cotas 
disponibilizadas em um edital 
lançado em setembro, só três 
foram vendidas – sendo uma 
delas para uma entidade ligada 
ao próprio governo estadual – e 
pelo total de R$ 18 milhões.

Ainda que o governador 
João Doria (PSDB) tenha se 
colocado publicamente como 
o responsável por manter a 
Fórmula 1 em São Paulo, em 
oposição à vontade do presi-
dente Jair Bolsonaro em levar 
a categoria ao Rio de Janeiro, 
foi a prefeitura paulistana, 
ainda na gestão Bruno Covas 
(PSDB), que comprou os di-
reitos do evento e está arcando 
com a maior parte do custo.

O acordo, por cinco tem-
poradas, tem custo de US$ 25 
milhões por prova/ano. Pela 
cotação do dia, isso equivale 
a mais de R$ 137 milhões. A 
prefeitura, agora sob a gestão 
Ricardo Nunes (MDB), também 
fechou um contrato para pagar 
R$ 20 milhões ao ano para uma 
empresa promover a corrida e 
assumiu a responsabilidade por 
manter o autódromo de Inter-
lagos em condições de receber a 
categoria. A reforma deste ano 
custou mais R$ 10,7 milhões.

Doria, porém, se compro-
meteu que o governo do es-
tado pagaria parte da conta, 
comprando da prefeitura as 
quatro cotas publicitárias que 
foram cedidas pela Fórmula 1 
à cidade. A reportagem apurou 
que o combinado era o governo 
estadual pagar por elas US$ 

12,5 milhões (R$ 66 milhões 
à época do trato, há um ano), 
cobrindo metade do custo total 
do fee, a taxa que dá direito a se-
diar a corrida, pago pela gestão 
municipal. No fim, foram pagos 
R$ 53 milhões apenas.

O objetivo, conforme ante-
cipou o blog Olhar Olímpico, 
do UOL Esporte, em maio, era 
vender cada uma dessas cotas 
por R$ 10 milhões. Se tudo 
desse certo, o estado arcaria 
só com R$ 26 milhões para ter 
o GP, uma vez que compraria 
as cotas por R$ 66 milhões e as 
revenderia por R$ 40 milhões.

O mercado, porém, frustrou 
essas contas. Depois de con-
versar com interessados no ne-
gócio, o governo de São Paulo 
abriu edital oferecendo uma 
cota “ouro”, uma “prata” e duas 
“bronze” por, no mínimo, R$ 10 
milhões, R$ 6 mi e R$ 4 mi cada, 
respectivamente. Os naming ri-
ghts não fazem parte do pacote, 
tendo sido vendidos pela F1 à 
cervejaria Heineken.

Para atrair mais interes-
sados, a prefeitura se valeu 
de uma brecha na Lei Cidade 
Limpa, que permite ações ex-
traordinárias em eventos de in-
teresse do município. A corrida 
conseguiu o direito de expor 
banners em avenidas impor-
tantes como a Paulista e a Faria 
Lima, possibilitando que os pa-
trocinadores tenham visibili-
dade não apenas no autódromo, 
mas em locais onde, em outras 
condições, não poderiam estar.

Mesmo assim, só três inte-
ressados apareceram, e cada 
um ofereceu pagar somente 
o valor mínimo, já que não 
havia concorrência. A Raízen/
Shell pagou R$ 10 milhões pela 
cota ouro, e as de bronze, por 
R$ 4 milhões, foram vendidas 
à securitizadora Fortesec e à 
Fundação 25 de Janeiro, que é 

o Convention & Visitors Bureau 
de São Paulo e tem o Grupo 
Doria e a Secretaria de Turismo 
em seu conselho curador.

Nem a prefeitura nem o go-
verno estadual responderam a 
questionamento da reportagem 
sobre a previsão inicial de arre-
cadação com as cotas. A gestão 
municipal disse que “poderia 
ter negociado diretamente com 
o mercado, mas, na oportuni-
dade, se entendeu conveniente 
que o Estado o fizesse”, sem 
explicar por quê.

R$ 170 mi em verba pública
O governo Doria não res-

pondeu a nenhuma das per-
guntas formuladas pela repor-
tagem, se limitando a enviar 
vídeo de entrevista coletiva 
do governador realizada na 
quarta-feira (10) depois do 
envio dos questionamentos.

No entanto, as questões le-
vantadas pela reportagem não 
foram lidas na entrevista na 
qual o secretário de Turismo, 
Vinicius Lummertz, informou 
que a cota não vendida será 

utilizada pelo “próprio governo 
para fazer a divulgação do des-
tino São Paulo”.

No total, para ter a corrida de 
Fórmula 1 deste fim de semana, 
o Poder Público de São Paulo 
gastou mais de R$ 170 milhões 
– mais de R$ 130 milhões pagos 
à F1, R$ 20 milhões, à promo-
tora, e R$ 10 milhões gastos em 
reformas –, arrecadando R$ 18 
milhões com a venda de cotas 
publicitárias.

Dessa diferença, R$ 152 mi-
lhões, a maior parte, mais de R$ 
117 milhões, sai dos cofres da 
prefeitura. O governo do estado 
entrou com R$ 35 milhões.

Na entrevista coletiva de 
quarta, Doria citou que a expec-
tativa é de que a corrida gere um 
impacto econômico de R$ 810 
milhões. Um estudo da SPTuris 
publicado após a prova de 2019 
calculou que a corrida daquele 
ano gerou impacto econômico 
de R$ 360 milhões, menos da 
metade do previsto agora. A 
expectativa é de que 170 mil 
pessoas passem por Interlagos, 
contra 158 mil em 2019. 

‘Que elas vivam do basquete’, espera a treinadora
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O Atlético-GO anunciou ontem (11) a volta do treinador 
Marcelo Cabo, que iniciará sua terceira passagem pelo 
clube goiano. O novo comandante vai tomar o bastão do 
auxiliar Eduardo Souza, alçado interinamente ao comando 
após a saída de Eduardo Barroca. Cabo foi anunciado 
no dia seguinte à goleada sofrida para o Palmeiras, por 
4 a 0, que acendeu o alerta do Atlético contra o risco de 
rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time rubro-
negro soma 37 pontos, apenas quatro a mais que o 
Juventude, que abre a zona da degola. O treinador já foi 
campeão da Série B pelo Atlético, em 2016, quando iniciou 
sua primeira passagem pelo clube, encerrada no ano 
seguinte. Em 2020, ele voltou ao comando atleticano e só se 
despediu ao vencer o Campeonato Goiano da temporada, 
finalizado já em 2021 por conta da pandemia. Neste ano, 
ele também passou por Vasco e Goiás, ambos na Série B. 
Deste último, foi demitido no fim de outubro. (Folhapress)

Dois Irmãos do Buriti, a 115 km da Capital, será o 
palco da 2ª etapa do  Campeonato-Sul-Mato-Grossense 
de Velocross 2021 no fim de semana. Este também será o 
retorno das competições de motociclismo na cidade, que 
não sediava uma prova como essa há quatro anos.  No 
sábado (13) a secretaria e a vistoria de motos começam os 
trabalhos às 9h e os treinos livres acontecem no período 
da tarde. No domingo (14) de manhã as categorias que não 
correram na abertura, em razão das condições climáticas 
em Campo Grande, entram em pista e, a partir das 10h, 
começa a largada oficial da 2ª etapa. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.msoffroad.com.br até sexta-feira 
(12) ou sábado (13), de forma presencial, na secretaria de 
provas do evento. (Com assessoria)

A Chapecoense é a primeira rebaixada da atual edição 
da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do 
Santos contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira (10), 
o primeiro time fora do Z4 passou a ser o Bahia, que não 
pode ser mais ultrapassado pelos catarinenses. Este é o 
segundo rebaixamento da história do clube alviverde para 
a Série B – o primeiro aconteceu em 2019. Por mais que a 
Chapecoense possa atingir os mesmos 36 pontos do time 
baiano, o número de vitórias impede que a equipe deixe a 
zona do rebaixamento. Com apenas 15 pontos em 31 jogos, a 
Chape ainda pode evitar a negativa marca de pior campanha 
do Brasileiro em pontos corridos. Para isso, precisa de uma 
vitória e, assim, ultrapassará o América-RN, que fez apenas 
17 pontos, em 2007. (UOL/Folhapress) 

Atlético-GO anuncia técnico Marcelo Cabo 

Dois Irmãos recebe o velocross local 

Chapecoense é a 1ª rebaixada da Série A 

8h05
FOX Sports - Mundial de 
Motovelocidade: GP da 
Comunidade Valenciana (treino 
livre)

11h30
Bandsports - Fórmula 1: GP do 
Brasil (treino livre 1)
 
13h
TNT - Eliminatórias da Copa do 
Mundo: Moldávia x Escócia

14h45
SporTV2 - Superliga de Vôlei 
Feminino: Praia Clube x Brasília 
Bandsports - Fórmula 1: GP do 
Brasil (treino livre 2) 
ESPN2 - Eliminatórias da Copa 
do Mundo: Angola x Egito

15h45
TNT - Eliminatórias da Copa do 
Mundo: Itália x Suíça 
Space - Eliminatórias da Copa do 
Mundo: Inglaterra x Albânia
 
16h30
FOX Sports -  Copa Libertadores 
da América Feminina: Ferroviária 
x Cerro Porteño 

17h15
SporTV2 -  Superliga de Vôlei 
Feminino: Barueri x Sesi-Bauru 

18h45
FOX Sports e Conmebol 
TV – Libertadores Feminina: 
Kindermann/Avaí x 
Independiente Santa Fe 
SporTV - Eliminatórias da Copa 
do Mundo: Uruguai x Argentina 

20h30
SporTV3 e Premiere - 
Campeonato Brasileiro Série B: 
CSA x Confiança

22h
ESPN - Boxe: card não informado 
FOX Sports - Eliminatórias da 
Copa do Mundo: EUA x México 

23h
ESPN BR - Bellator 271: Cyborg 
x Kavanagh 
ESPN - NBA: Golden State 
Warriors x Chicago Bulls 

Veja na TV Às 19h30, no SporTV2, Sesc-RJ/Flamengo x 
Minas, pela Superliga de Vôlei Feminino

Paula Reis/CRF
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Fonte: Esporte e Mídia

Ninguém passa

Sinal de alerta 

Mudança tática 
fez cair média de 
gols sofridos pelo 
elenco treinado 
por Abel Ferreira 

Defesa do Palmeiras melhora 
desde a inversão de zagueiros

 Cesar Greco

Diego Iwata Lima
UOL/Folhapress

A tradicional formação de-
fensiva com Luan atuando pelo 
lado direito e Gustavo Gómez 
pelo esquerdo, vigente desde 
2018, com Felipão, foi que-
brada por Abel Ferreira na 
partida contra o Internacional 
há seis rodadas, com vitória 
por 1 a 0, no Allianz Parque. De 
lá para cá, só um time sofreu 
menos gols que o Palmeiras 
no Campeonato Brasileiro, o 
Bahia.

Na atual série invicta, ini-
ciada uma rodada antes, no 
0 a 0 com o mesmo Bahia em 
Salvador, o time de Abel so-
freu apenas três gols – média 
de 0,42 gol por partida. É o 
mesmo número do Cuiabá, um 
a mais que a equipe de Guto 
Ferreira no mesmo período.

Tanto na Bahia quanto na 
goleada de quarta-feira (10), 
sobre o Atlético-GO, por 4 a 
0, Gómez esteve ausente. E 
então Luan voltou a jogar pela 
direita, com o chileno Kuscevic 
à esquerda. Nos dois jogos, o 
time também não foi vazado.

Em comparação com os 
números gerais do time, a 
mudança de desempenho é 
abissal. Nas outras 24 ro-
dadas, o time sofreu 32 gols, 
uma média de 1,33 gol por 
partida -ou quatro gols a cada 
três jogos. No campeonato, 
com 35 gols sofridos, a média 
alviverde é de 1,11 gol por jogo.

A melhora fez com que o 
Palmeiras subisse alguns de-
graus. O time, que já chegou 
a ter a quarta pior defesa da 

Brunno Carvalho
UOL/Folhapress

Um time que nunca esteve 
entre os dez primeiros co-
locados da atual edição do 
Brasileirão volta a se dividir 
entre sonhar com a parte 
de cima e se preocupar a 
de baixo. Esta é a situação 
do São Paulo depois de con-
quistar apenas um ponto dos 
seis disputados fora de casa 
contra Bahia e Fortaleza.

A equipe de Rogério Ceni 
volta para casa em distâncias 
semelhantes da tão sonhada 
vaga na Libertadores e da 
temida zona de rebaixamento. 
Hoje o time tricolor é o 14º co-
locado, com 38 pontos, a cinco 
do Z4 e a nove do G6.

A possibilidade de queda 
para a segunda divisão nunca 
foi tratada publicamente pelo 
clube do Morumbi, mesmo com 
o começo ruim no Brasileiro, 
em que venceu a primeira par-
tida apenas na décima rodada. 
Campeã paulista, a equipe 
tinha como grande objetivo 
conquistar uma vaga para a 
próxima Libertadores via tor-
neio nacional.

Conforme os tropeços foram 
se acumulando, a chance de 
uma classificação direta para 
a fase de grupos foi ficando 
cada vez mais distante. Há 
muito tempo já que o São Paulo 
fala em buscar ao menos uma 

vaga nas fases preliminares da 
competição continental. Isso 
quando fala.

Desde que chegou, Rogério 
Ceni tem adotado um discurso 
de cautela tanto para falar 
sobre um cenário mais oti-
mista como para evitar falar 
sobre o pior – algo que voltou 
ao radar do torcedor em razão 
dos últimos resultados.                                                                    

“Eu não posso falar [sobre 
rebaixamento], o que eu posso 
dizer para você é que estamos 
tentando fazer o maior número 
de pontos possível. Faltam sete 
rodadas, acho que estamos em 
uma intermediária entre as 
duas brigas. Não parei para 
ver a tabela pós-jogo. Não vou 
me referir a uma coisa nem 
outra. Temos de tentar fazer 
o São Paulo jogar o melhor 
futebol possível e sair de uma 
situação que era muito incô-
moda quando chegamos aqui”, 
disse Ceni ainda em Fortaleza.

O sonho de ir para a Li-
bertadores se mantém vivo 
no Morumbi graças à grande 
oferta de vagas que o Brasi-
leiro proporcionará este ano. É 
possível que o torneio nacional 
tenha até um G9.

Atualmente, o nono colo-
cado é o Athletico-PR, com 41 
pontos, apenas três a mais que 
o São Paulo.

O problema para o time do 
Morumbi tem sido a irregula-
ridade apresentada durante 

competição, é agora a 12ª me-
lhor. Entre os dez primeiros, 
já há duas defesas piores que 
a alviverde: Red Bull Bragan-
tino, com 37; e Athletico-PR, 
com 40. E há muitas bem pró-
ximas do número palmeirense.

Outro ponto de incômodo, 
citado por Abel Ferreira até 
mesmo em entrevistas, é que 
o Palmeiras hoje só tem mais 
gols sofridos que um time do 
Z4, o Sport, que levou 31. 

Fala, Kuscevic
Titular e um dos destaques 

na vitória por 4 a 0 sobre o 
Atlético-GO, na quarta-feira 
(20), o zagueiro Kuscevic vive 
seu melhor momento desde 
que estreou pelo Palmeiras, 
em dezembro de 2020. Diante 

do Bahia, no último dia 12 de 
outubro, o chileno alcançou a 
sua maior sequência como ti-
tular pelo Verdão, com quatro 
jogos consecutivos. Ao todo, 
ele soma 23 partidas com a 
camisa alviverde, sendo 12 
na temporada passada e 11 
na atual.

Revelado pela Univer-
sidad Católica-CHI, Kus-
cevic atuou pelo Sub-20 do 
Real Madrid-ESP por um ano 
(entre agosto de 2014 e fim de 
2015), chegando até a treinar 
com a equipe profissional. 
“O período no Real Madrid 
foi uma experiência surreal. 
Ainda me lembro quando o 
meu agente me ligou para 
falar que tinha uma proposta 
do Madrid. Estava na base 

da Católica e da seleção do 
Chile e nunca imaginei que o 
Madrid fosse me procurar”, 
falou o atleta. 

“Foi um momento muito 
especial, eu não acreditava, 
pensei que estavam brin-
cando comigo. E a experiência 
foi muito boa, eu cresci muito 
como jogador e como homem. 
Eu joguei no juvenil [Sub-20] 
e as viagens, por exemplo, 
para a Champions League da 
categoria, eram as mesmas 
das do profissional. Então, eu 
ficava com as estrelas do time 
no avião, no aeroporto… era 
incrível”, relembrou Kuscevic, 
que é convocado pelo Chile 
desde o Sub-17 e tem também 
nacionalidade croata. (Com 
site do clube)

São Paulo volta a zona incômoda após tropeços

Kuscevic disputa bola com 
o jogador do Atlético-GO, 
em jogo de quarta-feira, 
no Allianz Parque

Gol de falta marcado por 
Benitez, já nos acréscimos, 
salvou time da derrota 
para o Fortaleza

toda a competição. A melhor 
posição conquistada pelo São 
Paulo até aqui foi em 11º. Para 
ir para a Libertadores, terá de 
se superar.       

Rodadas decisivas                                                                   
E o que vem pela frente 

tende a ser decisivo nessas 
pretensões. O São Paulo en-
frenta o Flamengo e o Pal-
meiras, terceiro e segundo 
colocado, respectivamente, 
nas próximas duas rodadas. 
Se duas vitórias contra os 
rivais colocaria o time de Ceni 
definitivamente na briga pela 
Libertadores, dois tropeços 
podem impor uma situação de 
alta tensão para a reta final.

A distância para a zona de 
rebaixamento não é grande e 
o desempenho não tem sido 
muito melhor que alguns 
clubes que lá estão. O São 
Paulo tem as mesmas oito 
vitórias do Grêmio, atual vice-

-lanterna, mas que possui um 
jogo a menos que o time pau-
lista. O número de triunfos é 
o primeiro critério de desem-
pate do Brasileiro.

Já o ataque, segundo pior 
da competição, consegue ser 
menos eficiente do que o da 
Chapecoense, já rebaixada 
para a Série B. Enquanto o 
São Paulo marcou 24 gols 
em 31 jogos, a equipe catari-
nense fez 26.

Atualmente, o primeiro 
time dentro da zona de re-
baixamento é o Juventude, 
com 33 pontos, cinco a menos 
que o São Paulo e também 
com uma rodada a mais para 
jogar. Na próxima jornada, 
a equipe gaúcha enfrenta a 
lanterna Chape. Uma vitória 
dos gaúchos e um tropeço 
dos são-paulinos diante do 
Flamengo pode fazer com que 
o sinal vermelho seja ligado 
pelos lados do Morumbi. 

Rubens Chiri/saopaulofc.net
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Os Estados Unidos 
vacinaram quase um 
milhão de crianças na 
primeira semana de 
imunização da faixa 
etária entre 5 e 11 anos, 
informou a Casa Branca. 
O país começou a aplicar 
no dia 3 de novembro 
a vacina da Pfizer em 
crianças.

“Uma vez que 
nosso programa só 
está totalmente em 
funcionamento esta 
semana, ao fim do dia de 
hoje, estimamos que mais 

de 900 mil crianças de 5 a 
11 anos já terão recebido 
sua primeira dose”, 
disse o coordenador da 
COVID-19 da Casa Branca, 
Jeff Zients.

Zients disse na última 
semana que 15 milhões 
de doses especificamente 
formuladas para essa 
faixa etária estariam 
disponíveis esta semana, 
e que o governo federal 
havia adquirido doses 
suficientes para todas as 
28 milhões de crianças 
elegíveis.

“Este é o começo... 
Esperamos que mais e 
mais crianças sejam 
vacinadas ao longo do 
tempo”, acrescentou Zients.

A COVID-19 é a 
principal doença que pode 
ser combatida com uma 
vacina a causar mortes 
de crianças nos EUA, 
com 66 crianças norte-
americanas morrendo por 
causa dela no último ano, 
de acordo com o Centro 
de Controle e Prevenção 
contra Doenças (CDC, na 
sigla em inglês) dos EUA. 

EUA vacinam quase 1 milhão de crianças em primeira semana

MUNDO

Luto

Pandemia

Aumento dos números faz voltar preocupação 
sobre ocorrência de quarta onda

Morre Frederik de Klerk, último 
presidente branco da África do Sul

Alemanha bate recorde 
de casos, e Berlim aperta 

cerco a não vacinados

Descendente de 
holandeses, De 
Klerk faleceu em 
decorrência de câncer

Imagem de Berlim, 
principal cidade 
alemã, publicada em 
agosto deste ano

Reprodução

Saidusmon Oripov/Unsplash

Morreu na manhã de ontem 
(11) o último presidente branco 
da África do Sul, Frederik 
Willem de Klerk, aos 85 anos, 
em decorrência de um câncer 
no pulmão. De Klerk morreu 
em sua casa, na Cidade do 
Cabo, uma das capitais da 
África do Sul.

Descendente de africâners, 
os colonizadores de origem ho-
landesa, De Klerk nasceu em 
Joanesburgo, em 18 de março 
de 1936. Seu pai foi membro do 
Partido Nacional (PN), o prin-
cipal responsável pela política 
do apartheid.

Apesar de seu passado ra-
cista – ele chegou a fazer 
parte de uma sociedade se-
creta que defendia a supre-
macia branca –, que nunca 

Raphael Hernandes
Folhapress

Em um mês, a Alemanha foi 
de um país em que o corona-
vírus parecia controlado a um 
panorama em que especialistas 
sugerem a ocorrência de uma 
quarta onda de COVID. Nesta 
semana, o número de novos 
casos por milhão de habitantes 
atingiu o pior patamar desde o 
começo da crise sanitária, e a 
cifra absoluta de infecções diá-
rias bateu recorde ontem (11), 
com 50.196 contaminações.

Em Berlim, os 2.874 novos 
casos diários registrados 
também são os mais altos 
desde o início da pandemia, 
segundo o Robert Koch-Institut 
(RKI), órgão do governo que 
monitora doenças infecciosas.

Assim, a administração da 
capital alemã, que funciona 
como um estado independente, 
adotou regras mais duras 
contra a doença. Na prática, 

pessoas não vacinadas serão 
impedidas de entrar em es-
paços como restaurantes, ci-
nemas e museus, e a expecta-
tiva é a de que outros estados 
sigam o exemplo.

Se a situação continuar se 
agravando, as novas regras 
em Berlim podem vir a atra-
vancar a vida de quem optou 
pela imunização. Em números 
absolutos, a média móvel 
de sete dias na Alemanha, 
na quarta-feira (10), era de 
39.676 casos e 236 mortes em 
todo o país, ainda de acordo 
com o RKI. Para comparação, 
no mesmo dia, o Brasil anotou 
15.298 novos casos e 264 
mortes por COVID-19.

Ainda na quarta, a média 
móvel de infecções por 1 mi-
lhão de habitantes nos úl-
timos 7 dias na Alemanha era 
de 353, número próximo do 
pico registrado no Brasil, em 
junho, 361, segundo dados da 
Universidade John Hopkins 

compilados pela plataforma 
Our World in Data. Até então, o 
momento de maior circulação 
do coronavírus na Alemanha 
havia sido em dezembro, com 
307 casos por milhão de habi-
tantes no dia 23.

O número de mortes também 
está em escalada, mas longe 
do pico da pandemia no país. 
Foram cerca de 1,5 mortes por 
milhão de habitantes no país. 
No pior momento da crise, em 
janeiro, o valor superou 10.

“Pandemia dos não vacinados”     
No início do mês, o ministro 

da Saúde alemão, Jens Spahn, 
e o chefe do RKI, Lothar Wieler, 
atribuíram a alta nos casos aos 
atrasos na vacinação e às pes-
soas terem deixado de seguir 
protocolos sanitários.

Entre os problemas apon-
tados está a checagem ina-
dequada do comprovante de 
vacinação antes de o público 
entrar num estabelecimento. 

Para Spahn, em declaração 
reproduzida pela agência de 
notícias Deutsche Welle, a 
“quarta onda está com força 
total” e agora é uma “pan-
demia dos não vacinados”.

Na Alemanha, as vacinas 
estão disponíveis para toda 
a população com mais de 12 
anos desde agosto. Os nú-
meros, no entanto, parecem 
ter estagnado. Até o início de 
setembro, 60% da população 
da Alemanha tinha a imuni-

zação completa. De lá pra cá, o 
programa de vacinação pouco 
avançou. Chegou a pouco mais 
de 66% no fim de outubro e con-
tinua neste patamar até agora, 
segundo o Our World in Data.

Uma pesquisa do Insti-
tuto Forsa encomendada pelo 
Ministério da Saúde alemão 
mostra que 65% das pessoas 
não vacinadas não pretendem 
se imunizar nos próximos 
meses. Outros 23% tendem 
“bastante a não” se vacinar, 

e apenas 2% disseram que 
planejavam fazê-lo. Os 10% 
restantes estavam indecisos.

O programa de reforço na 
imunização, criticado por di-
vulgar informações desencon-
tradas e falta de coordenação 
entre diferentes esferas do 
governo, ainda não obteve a 
abrangência desejada. A meta 
é de que 20 milhões de pessoas 
recebam a dose extra até o 
Natal. Cerca de 3 milhões já 
foram aplicadas até agora.

Máscaras usadas ‘daquele jeito’
Hoje, nas ruas, nos bares 

e nos restaurantes de Berlim, 
ninguém usa máscara. Ne-
cessidade mesmo apenas 
em alguns locais fechados e 
no transporte público – nos 
quais a proteção é obrigatória 
e usada daquele jeito: uma 
bem ajustada aqui, um nariz 
para fora ali, outra cobrindo 
apenas o queixo.

Além disso, as casas no-
turnas, um símbolo da cidade 
de 3,5 milhões de habitantes, 
reabriram em setembro – e 
estão cheias. Em outubro, 
a “Folha” foi à Berghain, 
uma das principais boates 
de Berlim e conhecida como 
a “capital mundial do te-
chno”. Com o local lotado, as 
pessoas chegavam a esperar 
mais de três horas para en-
trar – enfileiradas num lugar 
descoberto e sob tempera-
turas inferiores a 10ºC.

Atualmente, bares, res-
taurantes e locais de eventos 
podem escolher aderir a um de 
dois conjuntos de regras sani-
tárias, denominados 2G e 3G. 
No primeiro, apenas pessoas 
completamente vacinadas ou 

quem se recuperou da COVID 
nos últimos seis meses têm 
acesso aos estabelecimentos. 
Nesse caso, os espaços operam 
sob regras mais brandas, com 
dispensa de máscaras e do 
distanciamento físico.

Já na 3G, qualquer pessoa 
com um teste negativo rea-
lizado nas últimas 48 horas 
também pode entrar, mas 
há limitações no local, como 
necessidade de utilização de 
máscaras.

Mesmo com a alta de casos, 
o próximo governo federal 
alemão não deve impor res-
trições mais duras, ao menos 
no início da gestão, já que me-
didas do tipo não aparecem 
num rascunho da estratégia 
a ser adotada pela coalizão 
dos partidos SPD, Verde e 
FDP, que devem passar a 
comandar o país.

Volta da testagem gratuita
De acordo com a agência 

de notícias Reuters, as três 
legendas já chegaram a um 
acordo para não estender 
o estado de emergência no 
país. Em contrapartida, me-

didas como uso obrigatório 
de máscaras e manutenção 
do distanciamento em locais 
públicos fechados devem ser 
mantidas até março de 2022.

O tema deveria ser discu-
tido ontem, segundo o jornal 
“Frankfurter Allgemeine”. 
As regras previstas pelos 
partidos incluem a volta da 
testagem gratuita, extinta 
em outubro, promoção de 
doses de reforço e licença 
para pais cujos filhos pe-
guem COVID, ou no caso de 
terem suas creches fechadas 
em razão da doença.

Alguns estados, no en-
tanto, passaram a endurecer 
as normas de acesso a locais 
fechados, como bares e res-
taurantes, para não vaci-
nados. Na prática, quem não 
se imunizar será barrado 
nesses locais.

Berlim é um dos lugares 
que optou por regras mais 
duras para o acesso a es-
tabelecimentos. A capital 
segue o exemplo da Saxônia, 
estado no leste do país, que 
apertou as regras no começo 
desta semana.

escondeu, De Klerk dividiu 
com Nelson Mandela o Nobel 
da Paz em 1993, pelo tra-
balho conjunto que levou ao 
fim do Apartheid, o regime 

de segregação racial que 
durou quase 50 anos na 
África do Sul. Ele deixa a 
esposa, Elita, e os filhos Jan 
e Susan. (Folhapress)



Mateus Vargas
Folhapress

O laboratório brasileiro 
Biomm apresentou à Anvisa 
(Agência Nacinal de Vigilância 
Sanitária) pedido de uso emer-
gencial da vacina Convidecia, 
desenvolvida pela empresa chi-
nesa CanSino contra a COVID-
19. A empresa tem acordo para 
importar e produzir no Brasil a 
vacina aplicada em dose única. 
O processo chegou à agência 
na segunda-feira (8), mas a 
área técnica abriu a análise 
na quarta (10).

“As primeiras 24 horas 
são dedicadas a 
uma triagem do 
processo para 
verificar se os 
documentos ne-
cessários estão 
disponíveis. Se 
houver infor-
mações impor-
tantes faltando, 
a agência pode 
solicitar as in-
formações adi-
cionais ao laboratório”, disse 
a Anvisa, em nota. Depois 
deste período de triagem, 
que estava previsto para 
ser encerrado ontem (11), a 
agência tem sete dias úteis 
para emitir parecer sobre o 
uso emergencial. O prazo é 
suspenso quando a Anvisa 
pede “exigência técnica”, ou 
seja, alguma informação adi-
cional ao laboratório.

Os cinco diretores da An-
visa decidem em reunião co-
legiada se liberam ou não o 
uso emergencial das vacinas 
da COVID-19.

Como é a vacina
A Convidecia, vacina da 

CanSino, utiliza um adeno-
vírus para ensinar o sistema 
imune humano a identificar 
e combater a COVID, algo 
semelhante ao visto na Co-
vishield, vacina da AstraZe-
neca/Oxford já em uso no 
Brasil. O imunizante deve 
ser conservado em geladeira 
comum, de 2°C a 8°C, o que 
costuma facilitar a logística.

Em 24 de fevereiro, a Can-
Sino divulgou que a vacina 
tem eficácia superior a 65% 
contra todos os casos sinto-
máticos da doença.

Em maio, a empresa Bel-
cher, do Paraná, apresentou 
pedido de uso emergencial 
da vacina da CanSino. Mas o 
processo na Anvisa foi encer-
rado após o laboratório chinês 
romper o acordo com a então 
representante no Brasil, que 
estava na mira CPI da COVID.

Em junho, o Ministério da 
Saúde chegou a encaminhar 
acordo para compra da va-
cina da CanSino, por meio da 
Belcher. A ideia era adquirir 
60 milhões de doses a US$ 17 
a unidade, mas a compra não 
avançou.

Os imunizantes CoronaVac 
e o modelo desenvolvido pela 
Janssen têm aval para uso 
emergencial no Brasil.

Já as vacinas desenvol-
vidas pela AstraZeneca, e 
fabricada no Brasil pela Fio-
cruz, e a da Pfizer possuem 
registro definitivo da agência 
sanitária.

Análise
Para dar aval de uso emer-

gencial, a Anvisa avalia se 
os benefícios do imunizante 
superam riscos e incertezas. 
Este tipo de autorização é 
provisório e destinado prin-

cipalmente para 
aplicação das 
doses no SUS. 
Apesar de a aná-
lise ser mais rá-
pida, a agência só 
libera o produto 
que considera se-
guro.

“A análise do pe-
dido de uso emer-
gencial é feita por 
uma equipe multi-

disciplinar que envolve espe-
cialistas das áreas de registro, 
monitoramento e inspeção. A 
equipe vem atuando de forma 
integrada, com as ações otimi-
zadas e acompanhadas pela 
comissão que envolve três  
diretorias da agência”, disse 
a Anvisa.

A agência avalia dados 
sobre eficácia, segurança e 
qualidade dos imunizantes. 
Também considera os pro-
cessos de fabricação. Em al-
guns casos, a Anvisa utiliza as 
análises já feitas por agências 
sanitárias de outros países.

Se houver informações 
importantes faltando, a 
agência pode solicitar 
as informações 
adicionais ao laboratório
Anvisa, em nota
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Imunização

Compras LutoMilícia

Imunizante teria eficácia superior a 65% nos casos

Nova vacina de dose 
única contra COVID é 
analisada pela Anvisa

Marcela Lemos
Folhapress

Um posto de combustíveis 
e uma loja de conveniência de 
outro estabelecimento foram 
incendiados na madrugada de 
quinta-feira (11) na Avenida 
Brasil, em Santa Cruz, na zona 
oeste do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil investiga se 
os incêndios foram provocados 
por milicianos que disputam a 
região. Os dois pontos de abas-
tecimento ficam a uma distância 
de um quilômetro e próximos ao 
acesso à Rodovia Rio-Santos.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o quartel de Sepetiba foi 
acionado para o local por volta 
de 2h da madrugada. Ninguém 
ficou ferido na ação.

De acordo com um morador 
de Santa Cruz ouvido pela 
reportagem, que não terá o 
nome divulgado por motivo 
de segurança, havia uma in-
formação circulando sobre um 
suposto ataque do grupo lide-
rado por Danilo Dias Lima, o 
“Tandera”, à região. A Polícia 
Civil apura o caso.

“Espalharam essa men-
sagem, sim, mas, na dúvida, é 
sempre bom acreditar e não 
arriscar. Não é coincidência 
dois postos queimados, né? 
Santa Cruz e Paciência estão 
totalmente entregues ao crime”, 
disse o morador.

Tandera é rival de Luis 
Antônio da Silva Braga, o 
“Zinho”, que assumiu o grupo 
de milicianos comandados 
pelo irmão dele, Wellington da 
Silva Braga, o “Ecko” – morto 
em junho deste ano durante 
uma operação da Polícia Civil 
do Rio para prendê-lo.

Em nota, a Polícia Militar 
informou que homens do Bata-
lhão de Santa Cruz e do BPVE 
(Batalhão de Policiamento de 
Vias Expressas) “intensificam o 
policiamento na Avenida Brasil, 
altura de Santa Cruz, onde ocor-
reram os dois incêndios”.

Já a Polícia Civil disse que 
“as investigações estão em an-
damento. Os agentes estão co-
letando imagens de câmeras 
de segurança que serão ana-
lisadas, e realizam diligências 
para esclarecer os fatos”.

Folhapress

A jornalista e colunista de 
política da GloboNews Cris-
tiana Lôbo morreu ontem (11), 
em São Paulo, em decorrência 
de um quadro de saúde que 
envolvia tratamento contra 
um câncer e uma pneumonia 
contraída recentemente, in-
formou a emissora.

Ela tinha 64 anos e es-
tava internada no Hospital 
Albert Einstein.

Cristiana se tratava havia 
alguns anos de mieloma múl-
tiplo, um tipo de câncer de 
sangue que atinge pessoas 
com mais de 50 anos.

A jornalista iniciou a car-
reira em Goiás e, em Brasília, 
trabalhou nas coberturas de 
saúde e educação, mas foi 
na área política que teve seu 
maior destaque, inicialmente 
nos jornais “O Globo” e “O 
Estado de S. Paulo”.

Desde 1997 na GloboNews, 
o canal de notícias 24 horas 
do Grupo Globo, ela integrou 
o time de frente da emissora 
na apuração dos bastidores e 
na análise do mundo político, 
integrando a equipe de comen-
taristas do “Jornal das Dez”.

Ela também comandou 
por anos o programa de 
análise “Fatos e Versões”, 
em que conversava sobre 
temas de relevância da po-
lítica e da economia com 
jornalistas convidados.

Em uma rede social, o pre-

Com a proximidade da 
Black Friday, a maioria dos 
consumidores no Brasil se 
prepara para a maratona 
de compras que acontecerá 
na última sexta-feira de no-
vembro. A data, que teve 
origem nos Estados Unidos, 
chegou ao Brasil em 2010 e 
desde então tem aquecido 
o comércio no país. Neste 
ano, de acordo com uma pes-
quisa realizada pela startup 
Méliuz, 71% dos brasileiros 
pretendem realizar alguma 
compra na Black Friday.

No entanto, é preciso que 
esses consumidores estejam 
atentos aos seus direitos no 
momento da compra. O advo-
gado, especialista em direito 
do consumidor e professor 
da Estácio, Rafael Ribeiro, 
traz uma série de dicas para 
aproveitar melhor a data. A 
primeira delas é fazer um 
levantamento de preços.

“Antes do período da 
Black Friday, o consumidor 
pode fazer uma busca jun-
tando comprovantes do 
preço médio do produto, já 
que a atitude de mascarar 
preços é uma prática abu-
siva que pode levar o consu-
midor ao erro. Nesses casos, 
o que se pode fazer é buscar 
os órgãos de proteção e 
fazer denúncias”, orienta.

Rafael também fala sobre 

o direito de troca de produtos 
comprados durante a data. 
“Independentemente de ter 
sido o produto adquirido du-
rante a Black Friday ou fora 
dela, a garantia de vícios 
existe. Ela só desaparece se 
for previamente avisado que 
o produto não funciona per-
feitamente”, esclarece.

Outra dica é com relação 
às lojas on-line, já que, de 
acordo com a pesquisa re-
alizada pela Méliuz, 56,7% 
das compras desse período 
deverão ser realizadas pela 
internet. De acordo com o es-
pecialista em direito do con-
sumidor, o cliente também 
possui direitos nesses casos. 
“O direito de arrependi-
mento pode sim ser utilizado 
e o cliente não precisa dar 
qualquer justificativa para 
a devolução do produto”, 
pontua Rafael.

Além disso, ele destaca 
que o Código de Defesa do 
Consumidor também é válido 
para compras internacionais. 
“O brasileiro pode sim uti-
lizar-se do CDC para compras 
em sites de fora do país. No 
caso de empresas exclusiva-
mente estrangeiras, ele terá 
uma maior dificuldade no 
ato de citação, mas é sempre 
importante lembrar de que 
muitas têm sede ou filial aqui 
no Brasil”, finaliza.

Dois postos de combustíveis 
são incendiados no Rio  

Levantamento de preços 
antes da Black Friday é 
fundamental, diz advogado

Jornalista Cristiana Lôbo 
morre aos 64 anos em SP

sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou que a 
jornalista era uma profissional 
com quem “todos nós gostá-
vamos de conversar”.

“Que ouvia, ouvia e ouvia. 
Mas falava, falava e falava. 
Analisava tudo em um único 
café. Antecedia os fatos, ante-
cedia as crises. Via a notícia 
antes mesmo dela existir”, es-
creveu. “Não quero hoje fazer 
uma nota formal. Apenas ex-
pressar todo meu respeito e 
admiração.”

“A Cristiana era amiga, ca-
rinhosa, generosa, abria as 
portas a todos os jovens jorna-
listas que chegavam a Brasília. 
Ensinava, pegava na mão, dava 
conselhos e nos divertia. Uma 
baita jornalista, referência 
para a profissão. Hoje é um 
dia muito triste. Ela fará muita 
falta”, afirma Leandro Colon, 
diretor da sucursal de Brasília 
do jornal “Folha de S.Paulo”.

Folhapress

A 18ª entrega de va-
cinas contra a COVID-19 da 
Pfizer foi realizada nessa 
quinta-feira (11), quando 
chegaram ao aeroporto de 
Viracopos, em Campinas 
(SP), 2,1 milhões de doses 
do imunizante. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Até dezembro, a farma-

cêutica norte-americana deve 
disponibilizar 100 milhões de 
doses da vacina. A previsão 
do Ministério da Saúde é de 
que 56,7 milhões de doses che-
guem agora em novembro, com 
antecipação de parte dos lotes.

Em outubro, foram rece-
bidos 25,4 milhões de doses. 
No mês passado, o laboratório 
também finalizou o primeiro 
contrato com o governo bra-

sileiro para o fornecimento de 
100 milhões de doses.

O Ministério da Saúde já 
distribuiu 344 milhões de 
doses de vacinas contra o 
coronavírus a todos os es-
tados e ao Distrito Federal. 
Já completaram o ciclo de 
imunização contra a do-
ença, com duas doses ou 
vacina de dose única, 124,6 
milhões de pessoas.

Mais 2,1 milhões de doses da 
vacina da Pfizer chegam ao Brasil

Novas doses serão 
distribuídas pelo PNI 
(Plano Nacional de 
Imunização), diz governo



Lawrence Wahba lança hoje 
documentário que retrata 
os incêndios no Pantanal

Fotos: Divulgação
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Beatriz Magalhães

Em setembro de 2021 o documentarista de natureza 
Lawrence Wahba completou sua 50ª viagem ao Pantanal. 
Entre tantas idas à maior planície alagável do planeta, em 
março de 2020 estava por lá para produzir um documentário 
sobre o ciclo das águas quando foi surpreendido pela 
instauração da pandemia de COVID-19 no país. Sem poder 
deixar de imediato o local, acabou registrando os primeiros 
focos de fogo que se tornariam os piores incêndios florestais 
na história do bioma.

“Esse é o filme que eu amaria não ter feito.” A frase 
dita por Lawrence aciona um alerta necessário sobre a 
preservação do Pantanal, objetivo do projeto lançado hoje, 
no dia em que se celebra o Bioma Pantanal, na Globoplay. 
De acordo com Wahba o filme “Jaguaretê-Avá: Pantanal em 
Chamas”, nasceu por conta própria. “Fiz esse filme porque 
caí dentro da história. Quando percebi estava sobrevoando 
os primeiros focos de incêndio no Pantanal em março de 
2020”, completa Lawrence durante  entrevista ao caderno 
Artes&Lazer do jornal O Estado. 

O trabalho começou de forma independente, como nunca 
havia sido feito, sem qualquer apoio, “não houve tempo hábil 
para isso”, afirmou. “No início financiei as viagens do próprio 
bolso ou com apoio de ONGs e profissionais trabalhando 
voluntariamente. Mas essa era uma história que estava 
acontecendo e precisava ser contada. Depois das filmagens 
a Documenta Pantanal nos ajudou a captar recursos com 
pessoas físicas e empresas e, assim, financiamos a pós-
produção, durante a qual pesquisamos imagens feitas por 
voluntários, veterinários, brigadistas, pescadores, guias 
e cineastas independentes, num total de 20 cinegrafistas 
amadores e profissionais”, afirma.

Registros da dor
No processo de produção Wahba passou dez semanas – 

ao longo de quatro expedições às regiões de Miranda, Serra 
do Amolar, Porto Jofre, Transpantaneira, Parque Nacional 
do Pantanal e Parque Estadual Encontro das Águas – com 
brigadistas, veterinários, voluntários e pesquisadores, 
registrando a árdua luta pela vida e pela recuperação do 
bioma. Com mais de 100 horas de material captado (pela 
equipe do documentarista e por terceiros), a produção 
consumiu 13 meses de trabalho desde a primeira até a 
última gravação.

“Ver tudo o que estava acontecendo no Pantanal foi 
péssimo. Eu cheguei lá para fazer um material sobre a beleza 
do bioma brasileiro, mas acabou nascendo um material que 
conta sobre como morreu boa parte do Pantanal. Foram 
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vários os momentos 
extremamente tristes 
com que nos deparamos, 
entre eles, durante 
uma visita à Serra do 
Amolar, encontramos 
um cemitério de animais 
de todos os tipos. Aquilo 
não dá para esquecer”, 
lembra Lawrence. 

O incêndio no 
Pantanal em 2020 foi 
o maior já registrado, 
“não dá para traduzir 
em palavras o que foi 
viver aquilo. É como se 
estivesse queimando a 
nossa casa, é como se 
víssemos nossos animais 
de estimação morrendo 
queimados”, compara 
Wahba ao contar sobre o 
período de gravação.

Para chegar à edição 
final do filme, que tem 
duração de 1 hora e 14 minutos, Wahba conta que, como 
um bom parto, “Jaguaretê-Avá: Pantanal em Chamas” foi 
gestado ao longo de nove meses de pós-produção. “Começou 
com um esqueleto traçado por mim, mas foi se moldando 
com os trabalhos dos montadores Tatiana Lohmann e 
Marco Del Fiol, ambos também diretores e realizadores, 
que cocriaram o filme em todo seu processo e com a 
colaboração dos inputs do supervisor de roteiro, Marcelo 
Starobinas”, diz.

Para se ter uma ideia do empenho da produção, somente 
a composição da trilha sonora do documentário, que leva 
a assinatura de Fabio Cardia, consumiu três meses de 
trabalho de uma equipe composta por 15 profissionais. O 
músico, compositor e maestro conta que foram criadas 39 
músicas para o filme, que abordam 20 diferentes temas.  
“É uma trilha minimalista que utiliza instrumentos étnicos 
e regionais, como viola caipira, flauta baixo, berimbau e 
tambores, além de spots misturados com sintetizadores e 
samplers”, revela.

Jaguaretê-Avá e resiliência
Além das cenas impactantes da destruição de fauna 

e flora gerada pelos incêndios, o filme registra a ação de 
quem estava no epicentro do combate às chamas, atuando 
no resgate e na recuperação de animais, e traz entrevistas 
com especialistas em questões ambientais.

A narrativa faz uma analogia com o mito indígena do 
Jaguaretê-Ava, do povo guarani-kaiowa, cujo significado 
é revelado no filme e traz referências a elementos do 
simbolismo do jaguar (onça-pintada) nas culturas originais 
das Américas do Sul e Central, considerado um animal 
sagrado que transita entre dois mundos e tem poderes 
espirituais.

“Na minha profissão eu dependo totalmente da integração 
com os animais e seu hábitat. Preciso estabelecer uma 
conexão, um entendimento. É como aprender um outro 
idioma e os povos nativos são os professores, os mestres. 
Para eles, todos elementos da natureza são gente. Temos 
de aprender com eles o respeito a todas as formas de vida”, 
complementa.

“Jaguaretê-Avá: Pantanal em Chamas” mostra a resiliência 
do Pantanal a partir da onça-pintada. Ecologicamente um 
bioma tem de estar totalmente equilibrado para sustentar 
seu predador de topo.  Algumas onças, em particular como 
Amanaci, Ousado e Ague, afetadas pelos incêndios, têm 
suas histórias retratadas.

“Lá no meio do fogo, não existiu ‘esquerda e direita’, todos 
lutavam juntos em combate às chamas que consumiam a 
fauna e a flora. Todos trabalhavam juntos, incansavelmente, 
desde ribeirinhos, fazendeiros, a bombeiros militares e 
outros servidores públicos. As pessoas precisam entender 
que o fogo queima independentemente de partido e 

opinião política, e precisa ser combatido”, afirma o ativista 
ambiental.

Durante as filmagens Wahba ajudou a criar a Brigada 
Alto Pantanal, campanha que sustenta duas brigadas 
comunitárias e apoia dois centros de atendimento 
veterinários no Pantanal. Determinado a prosseguir na 
defesa do ameaçado bioma, Wahba conta que o filme já 
arrecadou R$ 150 mil em valores de licenciamento e lucros, 
soma que será repassada ao SOS Pantanal e à Brigada Alto 
Pantanal para que possam dar continuidade a ações de 
prevenção e combate ao fogo nas regiões em que atuam. 
Complementarmente, as redes sociais do documentário (@
jaguareteava) irão incentivar o público a se engajar nesta 
causa por meio de doações para as brigadas.

“Quem vive nos grandes centros urbanos acaba tendo 
a falsa impressão de que somos a parte da natureza, mas 
isso é um erro. Somos integrados e precisamos cuidar do 
que é nosso”, conclui Lawrence.

O que vem por aí
“Meu próximo trabalho com o Pantanal é mostrar seu 

renascimento, já que este mostra sua morte. Quero mostrar 
ao mundo as belezas do nosso bioma. Esse é um projeto 
embrionário ainda e não há muito o que dizer sobre ele”, 
completa o documentarista depois de afirmar que um novo 
trabalho imediato será lançado. Um livro sobre as onças 
do Pantanal.

Lawrence passou dez anos fotografando as onças 
pantaneiras na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, e que o projeto já está sendo montado. “Sempre vem 
coisa nova e sempre estarei no Pantanal. Ano que vem 
completo 30 anos de carreira e com certeza novos projetos 
vão surgir”, conclui

Sobre Lawrence Wahba
Lawrence Wahba, 52 anos, é 
documentarista de natureza, apresentador 
de TV, fotógrafo, mergulhador e autor. 
Vencedor do Emmy, seus documentários 
filmados em todos os continentes e 
todos os oceanos foram exibidos em 
160 países, em canais como NatGeo, 
Smithsonian, Discovery e Arte, entre 
outros.  Para a TV brasileira já produziu 
mais de 600 matérias, apresentou 
programas no GNT, NatGeo e Discovery, 
além do quadro “Domingão Aventura”, 
no então programa liderado por Faustão 
na Rede Globo. Em 2017, lançou seu 
primeiro longa-metragem documental nos 
cinemas: “Todas as Manhãs do Mundo”.
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

DIA DELE       

CARIMBO DE MÉRITO   

LETRAS EM BRASAS          

QUE TAL?              

DESOBEDIÊNCIA           

EM CIMA   

ABSURDO!    LÍNGUA QUEIMADA    POIS É…   

VÃO VENDO…  

Na semana em que o Brasil registra o terceiro menor 
número de mortes desde abril de 2020, negacionistas vão 
gritar, na terça-feira (23), na ABO - Associação Brasileira 
de Odontologia de MS, que “a vacina mata” em protesto 
contra passaporte vacinal em discussão na Câmara de 
Campo Grande!   

Carlos Bolsonaro (38, Republicanos-RJ), o 03, andou apa-
gando postagens sobre ex-alvos do “gabinete do ódio” que 
se tornaram amiguinhos providenciais da família. É o caso 
de Valdemar da Costa Neto, 72, mandachuva do PL, partido 
do Centrão, que já anuncia a filiação de Jair Bolsonaro. O 
filho do presidente acaba de apagar posts que disseminou a 
2016 com a informação de que Costa Neto recebeu propina 
nos contratos de Furnas. Virou santo. Que nem o Centrão.   

Falar mal da China não foi um bom negócio para o 
governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Le-
vantamento feito pela Abrafrigo (Associação Brasileira de 
Frigoríficos) mostra que as exportações de carne bovina 
brasileira caíram 43% em outubro quando comparadas ao 
mesmo período de 2020. O embargo chinês à mercadoria, 
que completou dois meses no dia 04 de novembro, tem 
impacto direto nesse número. Ninguém sabe dizer até 
quando poderá durar. Os fazendeiros de MS já começam a 
ficar de orelha em pé.   

O leitor conhece Paulo César Batista de Faria? Não? E 
Paulinho da Viola? Aí, sim. Pois é, esse é o nome do sam-
bista que nasceu há exatos 79 anos no Rio de Janeiro. Filho 
de peixe – seu pai, César Farias, era músico do grupo de 
choro Época de Ouro – Paulinho da Viola é portelense de 
coração, cantor e compositor dos bons. O título de uma de 
suas canções, “Foi um rio que passou em minha vida”, é 
a frase que fecha a coluna de hoje, para lembrar que, em 
nossas vidas, há muitos rios que se vão…   

Hoje é dia de São Josafá, que só deu exemplo de caridade 
para com os pobres. Foi importante na promoção da unidade 
da igreja bizantina com a romana. Numa viagem pastoral, 
com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. 
Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto 
e lançado num rio. Como santo, continua intercedendo pela 
unidade dos cristãos. São Josafá, rogai por nós!   

O clima anda esturricando miolos e paciências na União 
Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul. Ao que tudo 
indica, a atual presidente, Sylvia Cesco, será reeleita, caso 
se confirme como candidata em chapa única. A oposição 
chegou a apresentar uma chapa, porém, desistiu.   

O PT elegeu-se com a bandeira da ética na política, e cai 
no mensalão. Bolsonaro elege-se prometendo nova política, 
e ingressa no partido do mensalão. Quem é o próximo a 
prometer, o quê?   

Cientistas britânicos da Universidade de Oxford 
identificaram um gene no corpo humano que dobra o 
risco de morte por Covid-19, o que fornece uma nova 
visão sobre como a doença afeta os pacientes e deve 
ajudar no desenvolvimento de tratamentos específicos. 
É bom saber o que as pesquisas revelam. A voz da 
ciência tem sempre de ser ouvida.   

*Textos, notas e fotos publicados nesta página são de responsabilidade do colunista.

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Ao aceitar o cargo de Secretário de Governo de Rei-
naldo Azambuja (PSDB), o emedebista Eduardo Rocha 
libera sua cadeira na Assembleia Legislativa para o 
suplente Paulo Duarte (MDB). Ao mesmo tempo, detona 
o apoio tácito que sua esposa, a senadora Simone Tebet 
(MDB), hipotecaria a André Puccinelli (MDB) caso o 
ex-governador se candidate à sucessão estadual. O jogo 
das pedras no tabuleiro eleitoral só está começando.   

Novembro de celebração acadêmica e científica para os 
estudos das professoras e especialistas Jacy Corrêa Curado, 
da Universidade Federal de MS, e Ana Maria Jacó Vilela, da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Um trabalho 
das pesquisadoras “The Emergence of Gender Studies in 
Brazilian Psychology” (o surgimento dos estudos de gênero 
na Psicologia brasileira) – foi publicado pela revista da IAAP 
(International Association of Applied Psychology). Com 101 
anos, a IAAP é a maior e mais antiga organização corporativa 
do gênero. Parabéns, brilhantes professoras!  

PARTIU! AS CIDADES MAIS SEGURAS DO MUNDO PÓS-PANDEMIA   

A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá servir 
como degrau.   

A prefeitura de São Paulo não seguiu a portaria de Jair 
Bolsonaro (sem partido) proibindo demissão de trabalha-
dores que se recusaram a tomar vacina contra a Covid-19. 
O governo do prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) sustenta 
que a portaria federal, assinada pelo ministro do Trabalho e 
Previdência Social, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), não se aplica 
aos trabalhadores da prefeitura da cidade de São Paulo.    

Uma boa gestão de crise e saúde no mundo pandêmico levou estas cinco 
cidades a serem reconhecidas como os melhores destinos para quem 
procura segurança.   

A capital da 
Dinamarca destaca-se 
graças ao novo 
pilar de segurança 
ambiental do 
índice, que 
mede sustentabilidade, 
qualidade do ar, 
gestão de resíduos 
e cobertura florestal 
urbana. Tudo isso tem 

A cidade 
australiana mostrou-se 
um exemplo quase 
perfeito durante 
a pandemia, em 
um dos primeiros 
países a fechar 
completamente 
suas fronteiras e 
manter lockdowns 
rígidos diante do 

O que fez Singapura destacar-se 
no combate à pandemia e garantiu 
a boa classificação na lista foram 
a segurança digital, a sanitária 
e a de infraestrutura. Esse 
combo permitiu que as 
autoridades agissem rapidamente 
durante os primeiros dias da 
crise, implementando logo 
o monitoramento digital e 
rastreamento de contato. 

Com alta 
pontuação 
em infraestrutura 
e segurança 
ambiental, a 
maior cidade 
do Canadá foi 
considerada 
a segunda 
mais segura 

Com a melhor segurança 
sanitária do mundo, a 
capital japonesa reúne 
boa assistência médica 
universal, capacidade 
de resposta à pandemia 
acima da média, alta 
expectativa de vida, 
boa saúde mental da 
população e reduzida 
mortalidade pela 

Baseada em 76 indicadores de segurança nas áreas de infraestrutura, vida digital, segurança pessoal, fatores ambientais 
e saúde, a Economist Intelligence Unit lançou o Índice de Cidades Seguras de 2021, levando em conta todas as categorias 

analisadas nas edições anteriores, somadas ao contexto pandêmico.   Confira as cinco cidades mais bem avaliadas:   

Copenhague  

Singapura  Sydney   Tóquio    

Toronto   

atenção redobrada dos gestores da cidade. Copenhague implementou 
um amplo programa de testes gratuitos de Covid cujos dados coletados 
permitem o monitoramento detalhado dos surtos e a facilitação 
da contenção da doença.  

do mundo a 2021. A segurança é também para estrangeiros. 
O multiculturalismo da cidade permite uma rotina inclusiva, 
que valoriza a comunicação segmentada entre as diferentes 
comunidades, até mesmo em temas como a conscientização e 
aplicação de vacinas.   

Atualmente, o país possui uma das taxas de vacinação mais altas do 
mundo, em mais de 80%. Mesmo assim, o local requer monitoramento e 
rastreamento de contatos rigorosos diante de novas variantes.   

aumento de casos. Os efeitos foram positivos. Com uma das mortalidades 
mais baixas do mundo e 70% da população vacinada, as fronteiras 
internacionais estão previstas para serem abertas ainda em novembro.  

Covid-19. Embora os casos da doença tenham aumentado durante 
as Olimpíadas, as taxas já caíram drasticamente, influenciadas pelo 
avanço da vacinação, que já atingiu quase 60% da população. 
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Mostra Cerrado Abierto traz grupos 
de vários países da América Latina

Dança

Na última quarta-feira (10), o fotógrafo Au-
rélio Vinícius partiu precocemente aos 50 anos, 
após ficar cinco dias internado no Hospital 
Regional. Os sintomas começaram há cerca de 
dez dias. Ele chegou a ser entubado, mas não 
resistiu. Aurélio se cuidava e havia tomado as 
duas doses da vacina contra a COVID-19.

É mais um amigo que vai embora vítima 
desse vírus silencioso, e ainda não caiu a ficha 
pra mim. Suas lentes captaram tantos mo-
mentos que ficarão eternamente registrados 
por meio de seu olhar perspicaz e vão deixar 
saudades. Aurélio era um homem que amava 
acima de tudo a cultura de Mato Grosso do Sul 
e ficou conhecido como um dos principais ta-
lentos no registro fotográfico de arte e cultura. 
Fazia parte do Colegiado de Artes Visuais de 
Campo Grande e era figura fácil nos eventos 
artísticos e na noite da Capital.

Foi justamente trabalhando como músico 
que conheci Aurélio. Um camarada de coração 
enorme, que acompanhava os shows dos Bê-
bados Habilidosos e me pediu gentilmente se 

poderia fotografar a banda num show que eu 
fazia em um dos bares da cidade. Claro que per-
miti que tirasse as fotos; ele pegou meu contato 
e depois encaminhou algumas fotos pra mim. 
Me lembro que de cara gostei muito do trabalho 
dele e perguntei se poderia usar uma foto no 
meu perfil do Facebook, e ele prontamente auto-
rizou. A partir daí nasceu uma amizade bacana. 
Tantas vezes ele foi aos shows da Gessy & The 
Rhivo Trio, banda da qual faço parte hoje, e 
também tirou muitas fotos bacanas.

Ao longo da quarta-feira, muitos artistas e 
representantes da cultura do Estado manifes-
taram seu pesar pelo falecimento do fotógrafo. 
A produtora cultural Angela Finger, autora 
do projeto “Semente das Ruas”, que oferece 
oficinas de hip-hop on-line visando promover 
a representatividade dos jovens, lamentou 
a partida de Aurélio no Facebook. “Sua boa 
energia, com certeza, colaborou para uma vida 
melhor no nosso lindo planetinha. Vá com Deus 
amigo”. Vinícius foi o fotógrafo do projeto, em 
que atuei como assessor de imprensa. Fabio 

Terra, guitarrista do Bando do Velho Jack, 
também prestou homenagem ao fotógrafo. 
“Estou muito, mas muito triste com a partida 
precoce desse talento, Aurélio Vinícius que  
sempre fez um dos clicks mais legais de mim e 
do Bando. Não acredito. Descanse em paz, meu  
amigo”, postou o músico.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do 
Sul postou uma nota de pesar em sua página 
do Facebook. “A Fundação de Cultura lamenta 
profundamente a morte do fotógrafo de cul-
tura Aurélio Vinícius, nesta quarta-feira (10) 
no início da tarde, devido às complicações da 
COVID-19. Diante desta perda irreparável, nos 
solidarizamos com amigos e familiares neste 
momento tão difícil.”

Afonso Rodrigues Jr., produtor cultural e 
idealizador do Bonito Blues & Jazz Festival, 
destacou a importância do fotógrafo para o 
festival. “É com muita tristeza e dor no coração 
que recebemos a notícia do falecimento do 
nosso amigo e fotógrafo Aurélio Vinícius. (@
aurelio.vinicius). Aurélio participou de todas 

as edições do Bonito Blues & Jazz Festival, 
capturando todos os momentos em seu olhar 
profissional de fotógrafo. Foi ele quem foto-
grafou nosso Bluesman Pantaneiro e selecionou 
as fotos do nosso homenageado Zé Pretim. Uma 
perda imensurável para a fotografia de Mato 
Grosso do Sul. Descanse em Paz!”

O ator e diretor Espedito Di Montebranco 
publicou um registro fotográfico feito por Viní-
cius e se despediu do amigo. “Odeio despedidas 
e nos dois últimos anos tenho estado próximo 
delas. Hoje foi o dia da partida do querido Au-
rélio Vinícius. Fotógrafo talentoso e que tantos 
registros meus fez. Siga em paz, Aurélio. Que 
a passagem seja serena. Meu abraço aos fami-
liares e a Tânia Souza. Força.”

Aurélio Vinícius foi sepultado na manhã 
de ontem no cemitério Jardim das Palmeiras. 
Deixa esposa, sobrinho e filho. Ele seria vovô 
em dezembro. Fica a saudade nos familiares 
e amigos que fez ao longo de sua trajetória. 
Vamos sentir sua falta, meu camarada. Des-
canse em paz.

Marcelo   Rezende

Amigos e artistas lamentam 
morte de fotógrafo cultural
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Durante uma semana, 
Campo Grande será palco da 
3ª edição do Cerrado Abierto 
– Mostra de Danças Contem-
porâneas, com 16 atrações de 
companhias e grupos convi-
dados do Brasil, da Argentina, 
Espanha e Costa Rica. A pro-
gramação é gratuita e contará 
com apresentações virtuais e 
presenciais. 

A diversidade de corpos e 
da produção de danças será 
evidenciada em cenas nas 
apresentações. A companhia 
Giradança (RN), por exemplo, 
que apresenta o espetáculo 
“Proibido Elefantes” no dia 
13, pesquisa e produz uma 
linguagem própria na dança 
contemporânea com corpos 
diferentes. Em seu elenco 
apresentam-se bailarinos com 
e sem deficiência física. No 
solo “A Pele de Dentro”, que 
será apresentado no dia 15, 
Ariane Nogueira da Cia. Dan-
çurbana (MS), inspirada em 
alguns orixás mulheres, traz a 
força e a presença energética 
corporal de mulheres negras 
e guerreiras, para compor ce-
nicamente a busca pela iden-
tidade corpórea.

O corpo feminino também 
estará em cena no solo “Nu(m) 
Corpo Só”, que será apre-
sentado por Rose Mendonça 
da Cia. Dançurbana (MS), no 
dia 16. Nesse espetáculo, a 
intérprete criadora propõe 
investigar a ancestralidade 
a partir de memórias corpo-
rais de corpos femininos que 
resistem, geram, reagem e 
acolhem num só corpo, numa 
só mulher. A companhia Iron 
Skulls Co., da Espanha, estará 
no Brasil em novembro e mar-

Terceira edição 
será gratuita 
e conta com 
apresentações 
e corpos 
diversificados

Aurélio ViníciusAurélio Vinícius

cará presença na Mostra Cer-
rado Abierto com a obra “Si-
nestesia”, no dia 20. No espe-
táculo, o hip-hop, a acrobacia 
e a dança contemporânea se 
fusionam para criar uma lin-
guagem em que o humano e o 
animal se unem, convidando o 
espectador a um jogo de inter-
ferências sensoriais.

“A mostra foi pensada 
com o desejo de conectar as 
danças que se fazem aqui em 
Mato Grosso do Sul com ou-
tras que se fazem, primeira-
mente na nossa fronteira, isso 
na primeira edição. Agora, 
na terceira edição, com a 

ideia de expandir as danças, 
chegamos ao intercâmbio com 
outros países. Isso foi possível 
graças a um investimento que 
conseguimos por meio de um 
edital, de um programa de 
fomento das artes cênicas 
Ibero-americanas, que é uma 
parceria com o governo fe-
deral. Então, esse investi-
mento se soma ao incentivo 
que já tínhamos da Fundação 
de Cultura de Campo Grande. 
Dessa forma conseguimos 
fazer uma mostra ainda 
maior e a ideia é crescer a 
cada evento”, afirma a porta-
-voz da mostra, Renata Leoni.

Programação
No sábado (13), às 19 horas, Lívia 
Lopes da Cia. Dançurbana (MS) 
é a primeira a subir ao palco com 
o solo “Euphoria” (classificação 
livre) e, às 20 horas, Giradança 
(RN) encena “Proibido Elefantes” 
(classificação 16 anos), na Casa 
de Ensaio.
No domingo (14), às 19 horas, 
Gustav Courbet (SP) apresenta 
“CORPO PRESENTE - ninguém 
Perguntou pelo Seu Ser” 
(classificação 16 anos) e, às 
20 horas, Alexandre Américo 
(RN) encena “Cinzas ao Solo” 
(classificação 12 anos), na Casa 
de Ensaio.
Na segunda-feira (15), às 
19 horas, Preto Amparo, Grazi 
Medrado, Alexandre de Sena e 
Pablo Bernardo (MG) apresentam 
“Violento” (classificação 16 anos) 
e, às 20 horas, Ariane Nogueira da 
Cia. Dançurbana (MS) encena “A 
Pele de Dentro” (classificação 14 
anos), na Casa de Ensaio.

De 16 a 18 de novembro as 
apresentações serão virtuais e ao 
vivo no canal do YouTube da Arado 
Cultural. No dia 16, às 20h30, Rose 
Mendonça da Cia. Dançurbana 
(MS) apresenta “Nu(m) Corpo Só” 
(classificação 14 anos).
Na quarta-feira (17), às 19 horas, 
Jackeline Mourão e Roger Pacheco 
(MS) apresentam “#Procedimento 
20” do projeto Sala de Visita 
(classificação 12 anos). E, no 
dia 18, às 19 horas, Luciana de 
Bem, do grupo de pesquisa Renda 
que Roda (MS), encena “SAL” 
(classificação 12 anos).
Já nos dias 19 e 20 de novembro
as apresentações, todas com 
classificação livre, serão na Concha 
Acústica Helena Meirelles, no 
Parque das Nações Indígenas. Na 
sexta (19), às 19 horas, Romina 
Laino e Gustavo Musso (Argentina) 
levam ao palco “Hiperbatica”, em 
seguida, às 19h30, Los INnato 
(Costa Rica) apresenta “Otro Lado” 

e, às 20 horas, show com General 
R3 (MS). No sábado (20), às 
19h30, a companhia de dança Iron 
Skulls Co. (Espanha) apresenta 
“Sinestesia”, em seguida, às 20 
horas, Franciella Cavalheri e Adriel 
Santos (MS) encenam “(Des)
encontro”, com participação de 
Romina Laino e Gustavo Musso, 
e, por fim, às 20h30, jam session 
com El Trio (MS). Também no dia 
20, haverá flash mob com Hands 
Up (MS) no Parque das Nações 
Indígenas.

Serviço: A 3ª edição do Cerrado 
Abierto - Mostra de Danças 
Contemporâneas será realizada 
entre os dias 13 e 20 de novembro, 
com programação gratuita, com 
espetáculos, performances, 
oficinas, curso e residência artística, 
de forma virtual e presencial, 
em diversos pontos de Campo 
Grande-MS. Mais informações pelo 
site www.cerradoabierto.com.br/.
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 11/11

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Com a Lua de mudança para o seu inferno astral 
nessa madrugada, você pode começar a sexta 
já sonhando com o final de semana prolongado, 
Áries. Mas é preciso focar nas tarefas primeiro, 
por isso, siga seu sexto sentido se tiver que tomar 
decisões importantes na vida profissional. Na vida 
pessoal, há a chance de descobrir um segredo!

 Sextou, Touro, e seu lado sonhador vai se tornar visível 
logo cedo! Você pode se aborrecer com a rotina do 
dia a dia, mas tente superar isso se envolvendo em 
alguns projetos mais ousados. As amizades contam com 
excelentes energias e podem fazer muitos planos para o 
fim de semana prolongado. inclusive, se estiver na pista, 
troque ideias com os amigos!

Sextou, meu bem, mas com a Lua de mudança para 
Peixes, seu lado ambicioso é que vai dar as cartas nesta 
sexta! No que depender das estrelas, aliás, você não vai 
poupar esforços para atingir seus objetivos. É hora de 
fazer grandes planos para a carreira e deixar tudo em 
ordem antes de curtir o final de semana prolongado,  e 
você pode melhorar sua imagem.

A Lua traz à tona seu lado mais aventureiro e você 
pode fazer grandes planos para curtir o final de semana 
prolongado. Mas, primeiro, foque nas tarefas que precisa 
terminar e não deixe nada pendente: o importante é 
definir objetivos e dar o primeiro passo. Para ter mais 
força e correr atrás de seus propósitos. Bom momento 
astral para investir em conhecimento.

Sextou, mas parece que o trabalho é que vai 
ocupar a maior parte do seu tempo hoje, meu bem. 
A boa notícia é que vai sobrar disposição para 
se concentrar no serviço e correr atrás dos seus 
interesses. Pode ser um bom momento para fazer 
ajustes ou até mudanças maiores em sua vida, 
inclusive no serviço.

Nesta madrugada, a Lua se muda para Peixes e coloca 
parceria ou sociedade em destaque, e tudo o que puder 
ser feito em colaboração têm mais chance de dar certo. 
E é claro que investir em uma parceria ajuda a dar conta 
das tarefas diárias, mas não se esqueça de retribuir na 
mesma moeda. Mas são os relacionamentos pessoais 
que realmente se destacam e você vai entrar na vibe.

Você começa o dia com um foco de raio laser no 
trabalho, Libra, graças à entrada da Lua em Peixes: 
tarefas e serviços devem correr melhor do que esperava, 
mas é sempre bom usar a diplomacia nata do seu signo. 
As finanças também estão protegidas e há chance 
real oficial de descolar uma grana extra, mas terá que 
acelerar o ritmo e fazer alguns sacrifícios. 

Sextou, Escorpião, e com a entrada da Lua em seu 
paraíso astral, o dia promete correr melhor do que você 
poderia sonhar! Essas vibes maravilhosas vão ressaltar 
sua criatividade e melhorar o convívio com os outros, 
além de favorecer também a comunicação: compartilhar 
suas ideias e ampliar seus contatos profissionais 
também será uma ótima pedida.

Hoje, sua atenção vai se concentrar na vida familiar 
com a entrada da Lua em Peixes. Se tiver que ajudar 
alguém de casa, você não pensará duas vezes para dar 
uma mãozinha, e a família também estará ao seu lado 
para o que precisar. Já no trabalho, agir de maneira 
prática, sem ficar inventando muita moda, pode ser a 
melhor escolha.

A Lua entrou em Peixes nessa madrugada e promete 
destacar sua capacidade de comunicação hoje, e você 
poderá usar isso a seu favor no trabalho ampliando a 
interação com colegas e clientes, por exemplo. Boas 
novas para quem trabalha com vendas ou lida direto com 
clientes. Bater perna pra cima e pra baixo por aí, desde 
que seja parte do serviço, ajuda a queimar energia.

Sextou, Aquário, e a boa notícia é que os astros devem 
favorecer assuntos financeiros a partir de agora. O seu 
esforço dos últimos tempos pode render uma grana extra, 
mas também há chance de receber um dinheiro que 
não estava esperando. Só guarde segredo sobre isso por 
enquanto, tá? Também pode ser interessante rever alguns 
gastos, afinal, dinheiro não nasce em árvores.

Sextou, Peixes, e com a Lua em seu signo a partir de 
agora, você conta com pique extra para encarar qualquer 
desafio! Coloque as mãos na massa e batalhe pelos 
seus interesses. Tanta coisa ao mesmo tempo pode ser 
cansativo, mas você é mais do que capaz de lidar com 
qualquer desafio hoje, meu cristalzinho. Bom momento 
para reforçar os interesses em comum com o mozão.

Telinha

O Clone 
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Madalena pede demissã o para Lí gia, e Maria 
Pia fica arrasada. Eric pede um tempo a Arlete 
para digerir o segredo que ela lhe contou. Ga-
briel avisa a Douglas que nã o quer morar com 
a mã e. Eric pede a Sé rgio uma listagem de seus 
bens. Pedrinho diz a Lí gia que ela e Athaí de sã o 
a grande decepç ã o de sua vida. Jú lio pergunta a 
Arlete o que Eric foi fazer em sua casa. Bebeth 
incentiva Douglas a lutar por Gabriel. Siqueira 
pede para Antô nia voltar à  polí cia, mas a inves-
tigadora afirma que está feliz com sua escolha 
de ficar com Júlio.  

Jade finge frieza e manda que ele seja feliz com 
a esposa. Chama o criado e pede que ele coloque 
Lucas para fora da casa. Ele sai gritando que não 
a quer mais também. Maysa arruma o quarto 
do bebê. Said e Ali ficam loucos ao saberem que 
Lucas esteve na casa. Jade vira o jogo e acusa o 
marido de difamá-la, já que ela não fugiu. Mocinha 
alerta Deusa que Albieri vai tirar Leo dela. Albieri 
fica preocupado com a possibilidade de Mocinha 
levar o neto para morar com ela. Jade prepara 
um carneiro cheio de sal para Said, que não se 
aborrece. 

Teresa acredita que Pedro tenha se confundido 
ao achar que viu Solano. Tonico e Solano come-
moram o susto de Pedro. Diego insiste para que 
Pilar venda sua fazenda. Nélio e Dolores se beijam. 
Pedro implora para ter mais uma noite com Luísa, 
e Teresa os vê. Luísa e Teresa trocam elogios. 
Samuel alerta Pilar sobre Diego, mas acaba dis-
cutindo com a amada. Cândida exige que Tonico 
se afaste de Zayla. Vitória fica confusa com o 
comportamento de Quinzinho. Solano surpreende 
Pedro em seu gabinete. Teresa se assusta ao ver 
Solano, que ameaça os imperadores do Brasil. 

Mari se desespera com a possível chegada de 
Franz e Jeff a apoia. Nando sonda Pedro sobre 
Delma. Sol e Edgard afirmam a Franz que não 
sabem de Mari, mas Dandara se incomoda e 
tenta convencer Mari a conversar com o ex-noivo. 
Karina lê novas mensagens de Ernesto no celular 
de Lobão. Joaquina encarna uma vilã de novela e 
empurra Bárbara da escada por causa de Lírio. 
Edgard repreende Joaquina e dá um ultimato na 
menina. Franz segue Sol e Wallace. Duca decide 
aceitar o patrocínio de Heideguer. Karina e Pedro 
descobrem o perfil de Ernesto em uma rede social. 

 Juju e Emílio gravam um vídeo para o vlog 
dela aonde brincam de torta na cara. Solange 
avisa Vitor que a prefeitura liberou o alvará 
do food truck do chef de cozinha. Dulce Maria 
pede para o pai casar com a irmã Cecília, Gus-
tavo explica que isso não pode acontecer, pois 
ela é uma noviça. Cecília acorda, mas a Madre 
Superiora pede para que ela repouse. Juju e 
Emílio mostram para Dulce Maria o vídeo que 
fizeram com as tortas na cara. Fátima telefona 
para o colégio para falar com a irmã Cecília e 
avisa que está chegando.  

Christian/Renato aluga um quarto em uma 
pensão para Ravi e pede que o amigo pegue seus 
documentos com Lara. Ravi se sente incomodado 
de ter que mentir para Lara. Christian/Renato des-
cobre que tem uma conta conjunta com a mãe no 
banco. Castilho deixa claro para Santiago que ele 
deve parar de trabalhar por causa de sua saúde. 
Túlio reclama com Ruth por achar pequeno o valor 
que estão desviando da empresa de Santiago. 
Elenice estranha a forma como Renato/Christian 
a trata. Ravi afirma a Christian/Renato que não 
quer participar da história que ele criou. 

Novelas Novelas Novelas 

Antes de começar a namorar Joseph (Ícaro 
Silva), que finalmente assumiu seus verdadeiros 
sentimentos, Visky (Rainer Cadete) tomou 
um porre ao ver o modelo no maior clima de 
pegação com Chiara (Rhay Polster), na boate 
Radar. Enciumado, o booker acabou na cama 
com Lourdeca (Dida Camero). Nos capítulos 
inéditos de “Verdades Secretas 2”, que chegam 
ao Globoplay na próxima quarta-feira, dia 17, 
ele ficará chocado com a notícia que irá abalar 
toda a agência Blanche Models: Lourdeca 
anuncia que está grávida.

Visky engravida Lourdeca 
em ‘Verdades Secretas 2’ 

‘Um Lugar ao Sol’: Ravi 
engravida Joy e impede 
que a jovem tire o bebê

Após se encantar por Lara (Andréia Horta), 
Ravi (Juan Paiva) vai se envolver com Joy 
(Lara Tremouroux), um pichadora de rua, nos 
próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”. A 
jovem acaba engravidando e pensa em tirar o 
bebê. Mas Ravi, com seu bom coração, insiste 
para que eles tenham o filho. Francisco nasce, 
então, assim como os conflitos entre o jovem 
casal: Joy não está disposta a renunciar à 
própria adolescência e Ravi, cada vez mais, 
se verá sozinho com a criança. Na trama, Joy 
é filha de Inácia (Yara de Novaes) e foi criada 
sozinha pela mãe. Ela é irmã de Yasmin (Maithê 
Rodrigues), filha mais nova de Inácia. As garotas 
não convivem com o pai, apenas com o padrasto, 
Valdir, interpretado por Roberto Alencar.

‘Verdades Secretas 2’: 
arrependido, Cristiano 
resolve ajudar Angel 
assim que a modelo 
deixa a cadeia

Em “Verdades Secretas 2’’, Cristiano 
(Romulo Estrela) percebe que 
realmente ama Angel (Camila Queiroz) 
e se arrepende de ter ajudado Giovanna 
(Agatha Moreira) a colocar a modelo na 
cadeia. Nos novos capítulos da novela, 
que chegam ao Globoplay na próxima 
quarta-feira, dia 17, ele procura Angel 
assim que ela deixa a prisão graças a 
Percy (Gabriel Braga Nunes), e promete 
ajudá-la a encontrar a herança da 
família de Guilherme (Gabriel Leone).
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

RECEBEU SEU JORNAL? Se você, assinante, não recebeu seu jornal até as 8 horas, favor entrar em contato com o setor de circulação do 
jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

APARTAMENTO ALUGO
Aluguel de apto: 3 quartos, 
sendo 1 suíte c/ sacada. 
Corredor, cômodos gran-
des. Sala de 2 ambientes, 
Cozinha de 2 de 2 ambien-
tes. Dispensa e área de 
serviço. 1 vaga de estacio-
namento. Em Condomínio 
Fechado. Valor do Aluguel 
R$ 800,00. Incluso IPTU 
e condomínio. Residencial 
nova esperança. (TIJUCA)  
Falar (67) 99972-9158

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 
810 -  Localização Pri-
vilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite 
E 2 Quartos (todos Com 
Armário), Banheiro Social, 
Cozinha Planejada, Área De 
Serviço C/ Armário, Gara-
gem C/ Excelente Localiza-
ção.   LORIDANI MARTINS 
CRECI 1851 -  3321-9131

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

L259 - AV Mq De Pombal, 
2005  – 52,73m² - Sala, 2 
Quarto, Banheiro, Cozinha, 
Área De Serviço, Garagem, 
Quadra Poliesportiva LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

L039A - AV Afonso Pena 
– 142,03m² - Sala, 3 Dor-
mitórios Sendo Um Apar-
tamento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae), Banheiro, Cozi-
nha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

STO AMARO 
L420 – R Betânia, 265 – 
85,18m² - sala, 2Q, BH, 
coz, AS, varanda, garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

GIOCONDO ORSI
L445 - R GENEBRA, 126 
- AC:184,65 - AT:369,62 
- Sala estar, sala jantar, la-
vabo, uma suite/ae e dois 
quartos (um com ae), ba-
nheiro social, cozinha/ae, 
área de serviço, dependên-
cia para empregado (quarto 
e banheiro), churrasqueira, 
duas varandas, ampla ga-
ragem, cerca eletrica. em 
frente à praça. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 -  
3321-9131  

S. FRANCISCO    
L030 - – R Julio Dittmar, 
437 C1 – AC:70,40m² - 
T182,25² - sala/coz, Quar-
to, BH social ,  AS, varan-
da,  gar, quintal LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

CEL ANTONINO 
L705 – R Rogélio Casal 
Caminha, 880 – 52,24m² - 
T320m² -  sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae, AS, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

MONTE CASTELO 

 L584 – RFranjinha, 423 – 
Resid. Figueira Ii – 63,05m² 
– T189,94 – Sala Estar, Co-
zinha C/Ae Sob Pia, Apto, 
2qts, Bh, As, Churrasq, 
2 Vagas Estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

L520– R. Simplício Masca-
renhas, 190 –AC 88,19m 
–AT 360,00  – Possui salão 
comercial c/ bh, e casa 
com sala, suite e  dois 
Quartos, BH, cozinha, AS, 
quintal, garagem. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

CEL ANTONINO
L703 – R Rogélio Casal Ca-
minha, 870 – AC:52,24m² 
- AT320m² - sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae sob pia, 
AS, 2 garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229 
- 105,52M² - T164,23M² 
- sala, apto, 2Q, BH, coz, 
AS, CQ, gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

VILA ALBA                
L047A – R Silveira Mar-
tins, 14 – 219,44m² – sala, 
2Qts, BH, coz, AS, DE, BE, 
edícula, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

MONTE CASTELO 
L527 - Casa em condomí-
nio fechado com sala, 2 
Quartos, Banheiro social, 
cozinha, área de serviço, 
estacionamento. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 
balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

AMAMBAI       
L043 – Av Dq de Caxias, 
160 térreo – 165,07m² 
– sala, apto, 2Qts, BH, 
copa, cozinha, AS, BE, va-
randa, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 3 
quartos, 2 banheiros, copa/
cozinha, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.  LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

L506 -   R 13 de junho, 
1431  – 87,60m² - T180m²  
– 6 salas, 2BH, coz, AS, de-
pósito.  Esquina. Com infra 
estrutura para Pet Shop LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

L310 - R 13 DE MAIO, Entre 
Afonso Pena E Barão Do 
Rio Branco – 207m²-  Sa-
lão Principal , 6 Salas C/ 
Divisórias,  2 Bh, Ar Con-
dicionado, Copa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 
loja 03 – 46,48m² – sala, 
copa, banheiro. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CENTRO 
L027 - R Pedro Celestino, 
1104 – Sub Esquina Av 
Afonso Pena -  1.762,50m2 
– Predio Comercial Com 
Cinco Pavimentos. Ampla 
Garagem Privativa. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

AMAMBAÍ 
L345 - R Barão Do Rio 
Branco – 26,43m² - Sala, 
C/ Banheiro LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

RES MTE CASTELO 
L018 – 78,21m²-  Apar-
tamento Terreo. Sala C/ 
Sacada, 2 Quartos (1 C/ 
Armario), Banheiro Social, 
Cozinha C/ Armarios, Área 
De Serviço, Garagem  LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banhei-
ro social, cozinha/ae, area 
serviço/ae, dependência 
para empregado (quarto e 
banheiro), garagem.LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

ED DONA NETA REFOR-
MADO

Sala, 2 quartos (um com 
ae), banheiro social, cozi-
nha, area serviço, depen-
dência para empregado 
(quarto e banheiro), gara-
gem. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localiza-
ção Privilegiada. Possui 
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E 2 Quartos, Todos 
Com Armários, Banheiro 
Social, Cozinha Planejada, 
Área De Serviço C/ Armá-
rio, Garagem C/ Excelente 
Localização. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 
142,03m² - Sala, 3 Dormi-
tórios Sendo Um Aparta-
mento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae),  Banheiro, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

INVESTIMENTO: Com Ren-
da De Aluguel. Residencial 
Com Elevador. Excelente 
Localização. Av Fernan-
do C Costa Próximo Univ 
Anhanguera. Ampla Sala De 
Estar/Jantar Com Sacada, 
Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
290 mil . Aceito gado , 
carro, terreno ou  40% em 
dinheiro,  e  o resto a ne-
gociar com proprietário . F: 
99994-2994

NOVA LIMA C/ EDÍCULA
AT:360M² AC: 164,78M². 
Ampla sala de estar,  sala 
de jantar c/ balcão, uma 
suite e dois quartos, ba-
nheiro social, cozinha/ae 
pia, área de serviço cober-
ta, amplo quintal, garagem. 
Edícula com sala/cozinha, 
dois quartos, banheiro so-
cial, área de serviço exter-
na. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

VILA ALBA - ESQUINA
L080 - R Palomar - exce-
lente casa em esquina com 
sala de estar, 3 quartos, 
banheiro social, ampla co-
zinha com jantar (mesmo 
ambiente ext.), Varanda, 
área de serviço e garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo 
Terreno (660m²). Possui 
Hall Social, Duas Salas de 
Estar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo 
terreno (at: 364,50m²), 
com entradas totalmente 
individualizadas. cada casa 
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal. 
uma das casas encontra-se 
alugada  (com renda de alu-
guel).LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

TV MORENA - 210MIL
L710 - 88,23M² - Sala De 
Estar/Jantar, Lavabo, Co-
zinha. 2 Quartos, Banheiro 
Social, Cozinha, Área De 
Serviço, Garagem. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

B PIONEIROS
Excelente Área No Bairro 
Pioneiros C/ 12.900m². LO-
RIDANI MARTINS - CRECI 
1851 - 3321-9131 

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela Dalva, 
Polonês, Vila Nascente, Ca-
randa 1, Caranda 2 e Caran-
da 3. Ligação e Whatsapp 
(67) 99294-9334  Edison 
Salles

VENDE-SE UM TERRENO 
12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . PROMO-
ÇÃO Preço de ocasião R$ 
354.990 mil . Entrada + 
parcela/ 9 9231-7249. Ju-
nior

JD DAS REGINAS
390M². 13x30. ASFALTO. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131 

B AMAMBAÍ 
 Sala Com Banheiro Na An-
tiga Rodoviária.  LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

CENTRO
Salas Comerciais Em Prédio 
Comercial Com Excelente 
Localização Na Rua Pedro 
Celestino Sub Esquina Com 
Av Afonso Pena. Dois Anda-
res Disponíveis. LORIDANI 
MARTINS - CRECI 1851 - 
3321-9131

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017 
2018 PRATA 34531 
PZU3149 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

ONIZ JOY 
Oniz Joy 1.0, completo, cor 
prata, ano 2019/2019, Va-
lor R$ 49.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:     mmincaro-
ne@terra.com.br

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRAN-
CO 68076 QNV8217 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ 2013 2014 
PRATA 145601 NSD9433 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PALIO 1.0 FIRE
PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS 
2015 2015 PRETO 132214 
QBP5669 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

 STRADA HARD 
WORKING

Strada Hard Working 1.4 
C.D., 3 portas, comple-
ta 2016/2016, valor R$ 
62.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

IDEA ALTRACLIVE
Idea Altraclive 1.4, 
2011/2012, preta, com-
pleta,  valor R$ 28.900,00, 
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.
br.

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

STRADA FREEDOM
Strada Freedom 1.4 C.D., 
2019/2020, Prata, 3 por-
tas, completa, Valor R$ 
77.500,00    Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

GRAND SIENA
Grand Siena essence 1.6 
16v Dualoic, completo, 
2013/2014, prata, valor 
R$ 37.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br.

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 
16V  7L 2019 2020 PRA-
TA 26123 QUN9797 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019 
2020 BRANCO 33214 
QUB6434 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX 
2019 2020 BRANCO 24607 
QUQ3264 Flex   TECA  
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS 1.6 2005 2005
FOCUS 1.6 2005 2005 
PRATA 112914 DJO3095 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RANGER XL
Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi 
16v C.D., Completa, Manu-
al, 2014/2014, Prata, Valor 
R$ 92.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Freestyle 
1.6, Completa, 2010/2011, 
Preta, Valor R$ 32.800,00.   
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:     
mmincarone@terra.com.br 

ECOSPORT XLT 
EcoSport XLT 2.0 16 v. 
2010/2011, Automáti-
ca, completa, valor R$ 
36.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email: mmincarone@terra.
com.br

FUSION SEL 2.0 
FUSION SEL 2.0 ECOBO. 
16V 248CV AUT. 2018 
2018 BRANCO 47364 
QPF9382 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2018 2019 
BRANCO 47584 QOZ8615 
Flexa   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KA SE AT 1.5 HA C
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 26873 
QQH9165 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIESTA 2013 2014
FIESTA 2013 2014 AZUL 
87878 BSB8612 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE AT 1.5 
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 29035 
QQH4762 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

KA + SE 1.5 MEC. 2016 
2017 BRANCO 73802 
QAD4607 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA 2012 2013 PRETO
KA 2012 2013 PRETO 
80734 NRH9939 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS TITANIUM 2.0
FOCUS TITANIUM 2.0 16V 
2015 2016 PRETO 36000 
OOS7335 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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FUSION 2.5 2010 2010 
FUSION 2.5 2010 2010 
PRATA 130704 NRF6879 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

FIESTA 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ECOSPORT SE 1.6
ECOSPORT SE 1.6 16V 
FLEX 2017 2017 BRAN-
CO 35000 QAE8922 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014 
BRANCO 84663 FNY2885 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

 FUSCA 1200
FUSCA 1200  1964 BEGE 
88831 BVR1964 Gasolina   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
PRATA 49090 QQO3I72 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

VOYAGE TREND 
Voyage Trend 1.0, Com-
pleto, Ano 2009/201, Cor 
Preta, Valor R$ 28.500,00.  
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email: 
mmincarone@terra.com.br 

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
211CV 2014 2014 BRAN-
CO 43079 OOT0112 Gaso-
lina   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

VOYAGE TRENDINE
Voyage Trendine 1.6, Com-
pleto, Ano 2016/20217, 
Branca, Valor R$ 
45.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0 TRACK
GOL 1.0 TRACK 2017 2018 
BRANCO 44350 QAH8515 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
CINZA 48443 QQO9256 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
DIESEL MANUAL 2018 
2018 BRANCO 140000 
QAK0463 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 
CINZA 35226 QQT0206 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

AMAROK CD 4X4 SE 2019 
2019 BRANCO 47692 
QUJ5159 Diesel  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6 FLEX 16V 5P. AUT 
2012 2012 PRATA 16176 
NRU1502 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2018 2019 
PRATA 19650 FRE0419 Ga-
solina TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

AUDI A3 LM 180 CV 2014 
2014 BRANCO 73707 
OON6591 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, Va-
lor R$ 78.900,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br 

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

C4L A THP FFLEX
 CITROEN C4L A THP 
FFLEX 2017 2018 BRAN-
CO 10301 KYE7146 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

CERATO 1.6 EX3 SEDAN
CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

2017
C4 LOUNGE AUTOMATI-
CO THP TEND 2017 2017 
BRANCO 37111 QAH5183 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C3 TENDANCE 1.6 
CITROEN C3 TENDANCE 
1.6 16V FLEX AUT. 2014 
2015 BRANCO 50345 
OON7263 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

307 PRESENCE
307 Presence 2.0 16v, 
Completo, Automático, Teto 
Solar, ano 2009/2010, cor 
preta, Valor R$ 28.500,00.       
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br

3008 GRIFFE PACK
3008 Griffe Pack 1.6 16 v 
THP, Completa, Teto Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 
16V 4P 2014 2014 VERME-
LHO 97464 JCW1986 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

308 ALLURE 
308 Allure 1.6 16v, 
completa, manual, ano 
2016/2016, branca, Valor 
R$ 55.000,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 PRATA 
123951 HTG9808 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

SANDERO STEPWAY EXP. 
FLEX 1.6 16V 5P 2017 
2018 VERMELHO 32694 
QAJ9830 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

DUSTER EXPRESSION 1.6 
16V 2019 2020 BRAN-
CO 37287 QUE4561 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

DUSTER OROCH Dyna 2.0 
16V Aut 2018 2019 BRAN-
CO 32816 QPF5557 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 2012 2013 BRAN-
CO 86434 OAV5299 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V HI-FLEX MEC. 2013 
2014 BRANCO 113765 
NSC4749 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

FRONTIER SL 4X4 AUTO-
MATICA 2013 2014 VERDE 
188376 NSD4862 Diesel 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16v 2011 2011 BRANCO 
121849 NRL3196 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

HILLUX D4-D
Hillux D4-D 2.8 TDi 16v 
4x4 C.S. Ar, DH, Okm, Em-
placada, ano 2021/2021, 
R$ 232.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

COROLLA XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

COROLLA SEDAN XLi 1.8 
16v 4P 2009 2009 PRA-
TA 116906 HTF7118 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

HILUX CD 4X2 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7 
16v 2015 2015 BRANCO 
131273 OOU8592 FlexTE-
CA AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.3 2014 2014
ETIOS 1.3 2014 2014 PRA-
TA 84544 OVU5569 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V FLEX 4P MANUAL 
2013 2014 PRATA 112343 
OOH0093 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

HILUX CD 4X2 SR
HILUX CD 4X2 SR 2014 
2014 BRANCO 103000 
OOL9686 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CR-V EXL 2.0 16V 
CR-V EXL 2.0 16V 4WD 
2016 2016 CINZA 45038 
QAD5162 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

VENDO HONDA HRV LX 
CVT 2017 /17

32.000 km , bem conser-
vada , 2º dono impecável. 
Valor R$ 88 mil  . Tratar 
fone 99231-3790 / 99353-
3664.  

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Comple-
to, Manual, 2005/2005, cor 
preta, ano 2005/2005, Va-
lor R$ 27.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

FIT 1.4 LXL 16V
FIT 1.4 LXL 16V FLEX 4P 
AUT 2011 2011 CINZA 
123261 NYR9938 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CIVIC LXR 2.0 
CIVIC LXR 2.0 FLEXONE 
16V 2014 2015 PRETO 
105000 OOR2000 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIT LX FLEX 2008 2008 
FIT LX FLEX 2008 2008 
VERMELHO 192181 
HTA4982 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

HILLUX SW4 SRX
Hillux SW4 SRX D4-D 2.8 
TDi 16 v, completa, ano 
2016/2016, Cor Preta, Ano 
R$ 235.000,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br 

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

HB20 1.6 COMFORT PLUS 
MEC 2013 2014 BRAN-
CO 56916 FNZ6905 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CRETA 1.6 16V FLEX
CRETA 1.6 16V FLEX AT-
TITUDE AUT 2017 2017 
BRANCO 94415 QAH5858 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

HB20 UNIQUE 1.0
 HYUNDAI HB20 UNIQUE 
1.0 FLEX 12V MEC 2019 
2019 BRANCO 31320 
QQH1410 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

HB20S 1.0 UNIQUE 2019 
2019 PRETO 61554 
QQW8445 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

IX35 GL 2.0 16V 2WD
ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex 
Aut. 2016 2017 BRANCO 
105000 QAA5731 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

I30 1.8 MPI 16V
I30 1.8 MPI 16V GASO-
LINA 4P AUTOMATICO 
2013 2014 PRATA 102276 
OOK7667 Gasolina    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM AMANDA

Cuido de idosos em resi-
dências ou hospitais, diária, 
fixo ou mensal, valores a 
combinar. Finalizando o 
curso técnico de enferma-
gem. Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
98140-0714

VAGA DE TRABALHO 
Temos vagas para domés-
ticas e cozinheiras  forno e 
fogão. Enviar currículo no  
Whatsapp  99285-5185

PRECISA -SE DE AUXI-
LIAR DE ESCRITÓRIO

Impacto car, na Av. Ban-
deirantes, 1070. F: 3321-
9510. 

CONTRATA-SE FREE 
LANCER PARA PES-

QUISA
Valor da diária R$ 100,00 (  
disponibilidade para viajar 
no interior de MS. Trabalha 
dias normais e sábado, 
domingo e feriados. Esco-
laridade: 2º grau completo. 
Se não enquadrar nesses 
critérios nem envie CUR-
RÍCULO. Enviar currículo 
com foto. cpesq2021@
gmail.com

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 
/ 92289415 / 9989-1598. 

PROCURA-SE DIÁRIA
Procuro serviço de diarista 
as segunda-feira, terça e 
quinta-feira. Favor entrar 
em contato somente pelo 
WhatsApp (67) 99197-
4470 Analice
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MURILO E LUCIANA 
REFORMAS EM GERAL

Trabalhamos como eletri-
cista, pintor, encanador, 
pedreiro, e reformas em 
telhados. Para orçamen-
tos:  Ligação e WhatsApp: 
(67)99238-5838

CORTADOR DE GRAMA
Trabalho com podas de ár-
vores grandes e pequenas, 
remoção da sujeira, limpeza 
de terreno, limpeza de caixa 
d água, esgoto e caixa de 
gordura, limpeza de laje e 
serviços em geral. Faço 
nota fiscal Ligação e What-
sApp (67) 99103-4016/ 
(67) 98220-8115 Daniel 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

Cortamos e Retiramos do 
local, Trabalhamos com 
jardinagem em Geral, Orça-
mento sem compromisso. 
(67)99236-5966

DS. CONSTRUÇÕES & 
REFORMAS

Construímos casas, so-
brados da fundação ao 
acabamento, reformamos 
e ampliamos e fazemos 
pequenos reparos. Serviço 
de mão de obra de quali-
dade para nossos Clientes. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99261-0546/ (67) 99105-
7991 

DELICIAS DA NINE 
Me chamo Aline e trabalho 
com bolos confeitados, 
bolo vulcão, doces, cup-
cake e outras delícias!  
Orçamento e pedidos pelo: 
WhatsApp (67) 99101-
5654 Aline Instagram: de-
licias_cakes55  Facebook: 
Delícias da Nine Campo 
Grande - MS  

REABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO

Serasa, spc, protestos e 
negociações de dívidas, 
temos departamentos jurí-
dico. Ligações e WhatsApp: 
(67)98195-1779 

DEPILAÇÃO FEMININA 
EM GERAL

Você que tem vergonha de 
ir ao salão ou até mesmo 
não consegue sair de casa, 
atendo em toda Campo 
Grande no conforto de seu 
lar, com uma taxa de R$ 
15,00, tenho maca. Preços 
a partir de R$ 10,00 Whats: 
(67) 99162-8874 

STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

Olá meninos e meninas. 
Massagem relaxante unis-
sex Massagem modelado-
ra. Depiladora e limpeza de 
pele, cone chinês. Não dei-
xa para amanhã a massa-
gem que pode receber hoje. 
Para mais informações: 
(67)99287-6547 Taila  

MASSAGEM ESPE-
CIALIZADA TRATA AS 
CAUSAS DAS DORES

Dores na coluna, nos 
nervos, musculares,arti-
culares, tendinite, bursite, 
discopatia degenerativa, 
protusao discal, hérnia de 
disco, dores de cabeça, 
zumbido nos ouvidos, tor-
cicolo, limitações de mo-
vimento articulares e etc. 
Atendimento Home Care  
Whatsapp: (67)99264-
2914  Whatsapp: 
(67)99342-6151  Maurício 
e Cecília Terapia Oriental. 

PRECISAMOS DE 
DOAÇÕES

Precisamos de doações de 
roupas, brinquedos...Não 
conseguimos ir buscar. Fa-
zemos a coleta as domin-
gos, próximo ao presídio 
no Bairro Jardim Noroeste. 
Informações no WhatsA-
pp:(67)9 8442-9829(so-
mente mensagens escritas 
ou áudio no WhatsApp).

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, 
Visitas em Domicílio. 
www.paixaoeprazer. com.
br Fone: 3043-4343  / 9 
9332-9227.

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

Usado por kg ou dou em 
troca  gibi, revista, livro, 
CD ou DVD original. BANCA 
DO ADEON . Rua: Marechal 
Rondon 1245, esquina com 
a Calógeras (67) 99279-
0773

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 
Laranja, Abóbora e Goiaba 
(caseiro). Deliciosos, Apro-
veitem! F: 3361-4752. 

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

OCASIÕES
Cestas café com caneca 
a partir de 69,00 reais, 
temos buques de rosas e 
diversos outros modelos de 
cestas. Aceitamos cartões 
e parcelamos sua compra, 
dependendo da região não 
cobramos taxa de entrega. 
3365-3503/ 9 9947-6896 
www.cestasrosasepresen-
tes.com.br

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 

ETF TRANSPORTES 
Fazemos mudanças na 
região de Corumbá e inte-
rurbanas, operamos com 
caminhões baú, ônibus e 
vans. A Empresa ETF bus-
ca satisfação dos nossos 
clientes através de agilida-
de  e  serviço de qualidade. 
WhatsApp:  (67) 99640-
3736 Florisval.  Corumbá 
– MS 

ANDRÉ JARDINAGEM
Trabalhamos com jardina-
gem em geral, podas de 
grama, árvores, desinseti-
zação e passamos veneno. 
Serviço de qualidade e 
capricho. Atendo toda Re-
gião de Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
99298-6242 

PEQUENOS REPAROS
Faço muro, calçadas, pin-
turas e retiro sobras de 
obras. Atendo somente re-
gião de Anhandui Ligação 
e WhatsApp (67) 99620-
7758 Wilson 

PINTURAS EM GERAL
Trabalho com pinturas 
residencial e comercial, 
portões, grades, grafiato, 
textura, granelli, marmorato 
e reformas em geral. Soli-
cite seu orçamento, aten-
do chácaras e fazendas. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99940-9126 Mano

CONSTRUÍMOS & 
REFORMAMOS

Trabalhamos com pinturas, 
elétrica, hidráulica, desen-
tupimentos, infiltrações, 
jardinagem, serviços de 
soldas, ligação de esgoto, 
dedetização e geofone. 
Aceitamos cartões, orça-
mento sem compromisso 
Contato: (67) 99176-1135 
Gabriel 

CJ CONSTRUÇÕES
Trabalho com construções, 
reformas em geral, pin-
turas, hidráulica, elétrica 
e jardinagem em geral. 
Serviço com qualidade e 
Credibilidade Disk Reparos 
Ligação e WhatsApp (67) 
99200-8392 Joel

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

Limpeza de caixa de gor-
dura, esgotos, pias, ralos 
e tanque em geral. Limpeza 
de fossa séptica, lavagem 
de galerias e hidro jato. 12 
Anos no Mercado.  Quali-
dade e Excelência. Ligação 
e WhatsApp (67) 99149-
2259/ (67) 99208-5801 

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em 
mosaicos ,tais como nú-
meros de casa , times 
de futebol, espelhos e 
relógios , portas chaves e 
vários outros tipos. Aceito 
encomendas. Fotos no fa-
cebook. Número de casa 
decorado R$ 80,00. Fone: 
99293-9797 Walter Moy-
ses. ( WhatsApp).

MOURA PINTURAS
Trabalho com pinturas em 
textura, grafiato, granelli e 
lisa. Atendo toda Campo 
Grande/MS . Serviço de 
Credibilidade e Qualidade 
Solicite seu orçamento 
Ligação e WhatsApp (67) 
99170-8740 Lincoln 

FE MANUTENÇÃO  SEU 
FOGÃO ESTÁ COM 

DEFEITO?
Trabalho com consertos 
de fogões residencial, in-
dustrial e assador de fran-
go de todos os modelos. 
Atendimento a domicílio, 
preço justo e de qualidade. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99693-4514 Firmino

GIRAU MÓVEIS PLANE-
JADOS

Fazemos todos os tipos de 
móveis planejados, cozi-
nha, quarto, sala, escritó-
rio, painéis em geral entre 
outros. Facebook: Girau 
Móveis Planejados Email: 
giraumoveis@gmail.com 
Ligação e WhatsApp: JR 
Santos 67 99276-8828  
Girau: (67)99211-5535.

DESPACHANTE DALLAS
Serviços de licenciamento 
de veículos, transferência, 
leilões, baixa de sinistro, 
primeiro emplacamento, 
placa Mercosul. Em até 
12x no cartão. 3384-
6655/9 9243-1985.  Av: 
Fábio Zahran, 7138. Vila 
Carvalho. 

LIMA CONSTRUÇÕES
Quer construir ou refor-
mar? Trabalhamos do bá-
sico ao acabamento com 
pisos, revestimentos, hi-
dráulica, esgotos e elétrica. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e WhatsApp 
(67) 99221-7301 Roberto

JCS SERRALHERIA & 
CALHAS

Trabalhamos com instala-
ções de calhas, rufos, coi-
fas, chaminés, serralheria 
em geral e estruturas metá-
licas. JCS Serralheria & ca-
lhas fideliza seus Clientes 
com mão de obra qualifi-
cada. Ligação e WhatsApp 
(67) 99222-4100 Jean

E.R CLIMATIZAÇÃO
Trabalhamos com instala-
ção de ar-condicionado, 
higienização, manutenção 
preventiva em todas as 
marcas e modelos e recar-
ga de gás. Ligação e What-
sApp (67) 99174-2404 
Evandro Rodrigues

JUAREZ SERVIÇOS
Trabalhamos com desen-
tupimento, encanamento, 
eletricista, pedreiro e servi-
ços gerais. Para fazer seu 
orçamento entre em conta-
to. Serviço com qualidade 
e respeito. Ligação e What-
sApp (67) 99108-4737

JL SOLUÇÕES & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com instala-
ções, manutenção de ar-
-condicionado comercial e 
residencial. Modelos: Split, 
Janela e piso teto. Insta-
lações e manutenção em 
elétrica. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99918-5004/ (67) 
99887-5941

JG CADEIRAS
Reformas de cadeira a 
partir de R$45,00, faze-
mos soldas, pinturas, etc. 
Buscamos e levamos no 
conforto da sua casa. 
Consultar taxa. Aceitamos 
cartões, débito/crédito, 
dinheiro e pix. Ligação e 
Whatsapp: (67) 99195-
7104 Júnior

FOGAÇA TRANSPORTES
Trabalhamos com fretes 
e mudanças, região de 
Campo Grande / MS. Or-
çamento sem compromis-
so. Serviço de Confiança 
e Credibilidade. Ligação 
e Whatsapp (67) 99125-
8543 Silvino 

PRESTADORA DE 
SERVIÇOS SOUSA

Precisando ampliar ou 
reformar sua casa! Presta-
mos todos os serviços na 
área da construção, pisos, 
pinturas, elétrica, hidráulica 
e muito mais. Parcelamos 
no cartão. Ligação e What-
sApp (67) 99810-1444/ 
(67) 98416-6984 Maurício

PARÁ AUTO SERVICE 
SERVIÇOS AUTOMO-

TIVOS
Diagnóstico de injeção ele-
trônica, suspensão, freios, 
sistema airbag, direção 
elétrica e mecânica em ge-
ral, carros flex diesel leve. 
Rua: Padre Damião, 484 
Pioneiros Campo Gran-
de/ MS . WhatsApp: (67) 
98109-1288

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, limpe-
za e descontaminação de 
reservatório de água, sani-
tização de ambiente. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99944-9270 Vanderson

BACANAS VIDROS
Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
vidros temperados em 
janelas, portas e box. 
Aceitamos cartões, solicite 
seu orçamento. Serviço de 
qualidade e profissionalis-
mo. Ligação e WhatsApp 
(67) 99199-0552 Rafael

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

Especializado em banhei-
ra, SPA, jacuzzi, piscinas, 
pinturas, limpeza de pai-
néis solares fotovoltaicos, 
montagem/desmontagem 
de móveis em geral para 
empresas e a domicílio 
em todos os horários. 
Ligação e WhatsA-
pp:(67)98454-1064 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

Vendo e faço concertos de 
cortinas persianas, tanto 
horizontal como vertical, 
lavagem, instalação de 
portas sanfonadas. Melhor 
preço do mercado. Tra-
tar:9645-0383 

OFICINA MATIAS
Serviços em mecânica em 
geral, funilaria e pintura. Av: 
Julio de Castilho, 5201  Vila 
Sílvia Regina (67) 3391-
5617 (67) 99312-7223 / 
99952-2827 

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos 
p/pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
e pomo simples no volan-
te , inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega. 
Com nota fiscal e garan-
tia. Mecânica e pintura . 
End: Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .
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